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PREFÁCIO 
  

A citação de Soren Kierkegaard no século XIX diz que 

a vida só pode ser comprrendida olhando-se para trás, mas 

só pode ser vivida olhando-se para frente. Esta é a proposta 

deste que apresenta diversidade sobre uma temática com 

abordagens variadas demonstrado ser um livro para 

contribuir com o conhecimento do leitor na área da saúde sob 

conteúdo dividido nos módulos de saúde, atenção a saúde, 

farmácia e saúde mental. 

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, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “NUTRIÇÃO E SAÚDE: os desafios do 

mundo contemporâneo 1, 2 e 3” 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 

Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os dias 

17 e 18 de novembro de 2017 na cidade de João Pessoa-PB. 



 
 

Os eixos temáticos abordados no Congresso Nacional 

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. 

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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CONFECÇÃO DE RÓTULO NUTRICIONAL 
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RESUMO: Atualmente observa-se uma constante preocupação 

quanto à qualidade dos alimentos no que diz respeito a nutrição 

infantil, uma vez que, existem inúmeros produtos destinados a 

essa população. Nesse caso, muitos pais guiam-se pelos 

rótulos nutricionais de produtos infantis industrializados, porém 

muitos não possuem condições financeiras de adquirir tais 

produtos e tem a opção de preparar as papinhas caseiras. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo elaborar os rótulos 

nutricionais de papinhas caseiras previamente elaboradas para 

a alimentação complementar de lactentes de 6 meses em 

aleitamento materno e compará-las com o rótulo nutricional de 

papinhas industrializadas de uma marca comercializada no 

mercado. Foram confeccionadas 4 (quatro) papinhas que foram 

submetidas a análises físico-químicas. Os resultados das 

análises permitiram a elaboração de um rótulo nutricional para 

cada papinha cuja composição foi expressa segundo a RDC 
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360 e RDC 222. Os rótulos também apresentaram as devidas 

advertências necessárias e obrigatórias para produtos 

alimentares infantis. Quando comparadas com papinhas de 

uma marca industrializada elas mostraram ser nutricionalmente 

mais adequadas e ainda apresentaram o diferencial de não 

possuir sódio em sua composição. Portanto, a partir do rótulo 

nutricional fica evidente que as papinhas caseiras são 

nutricionalmente mais adequadas e saudáveis. Assim, os pais 

e profissionais de saúde devem estimular a ingestão de 

alimentos saudáveis nessa fase que demanda tanto cuidado. 

Palavras-chave: Alimentação complementar. Rotulagem. 

Informação nutricional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela qualidade de vida e a diversidade de 

alimentos industrializados existentes no mercado têm tornado o 

consumidor cada vez mais exigente e preocupado com a 

segurança alimentar. De acordo com o item 3, do artigo 6°, da 

Lei 8078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) é 

por meio do rótulo dos alimentos que se tem acesso às 

informações como, quantidade, características nutricionais, 

composição, qualidade e riscos que os  produtos  poderiam 

apresentar (YOSHIZAWA et al., 2003).  

As informações presentes nos rótulos dos alimentos 

industrializados constituem uma fonte importante para auxiliar 

as escolhas alimentares e conferem à rotulagem o caráter de 

uma atividade de promoção da saúde, configurando-se num elo 

de comunicação entre as indústrias e os consumidores. Tais 

informações destinam-se a identificar a origem, a composição 
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e as características nutricionais dos produtos, permitindo o  

rastreamento dos mesmos, e constituindo-se, portanto, em 

elemento fundamental para a saúde pública (SILVA et al., 

2012). 

Atualmente, observa-se uma crescente preocupação 

quanto à qualidade dos alimentos consumidos, na área da 

nutrição infantil, principalmente durante o início da fase de 

alimentação complementar, que demanda muito cuidado por 

ser o momento em que há a introdução de novas fontes 

alimentares. A qualidade da alimentação complementar é uma 

estratégia mais do que efetiva para a manutenção da saúde e 

redução da morbimortalidade de crianças pequenas (GARCIA; 

GRANADO; CARDOSO, 2011). 

Neste contexto, alguns pais guiam-se pelos rótulos dos 

alimentos infantis industrializados, os quais orientam sobre a 

qualidade e a quantidade dos constituintes do produto, 

auxiliando suas escolhas (CAMARA et al., 2008). Porém, é 

importante destacar que grande parte da população não tem 

acesso às papinhas infantis industrializadas, por possuírem um 

custo elevado, e a “papinha caseira” surge como principal 

opção de escolha para a introdução da alimentação 

complementar.  

Segundo Toma e Rea (1997) as primeiras advertências 

encontradas na literatura contra a rotulagem de alimentos 

infantis datam do início do século, quando Coutts, em 1911, na 

Grã Bretanha, propôs a colocação do aviso “IMPRÓPRIO 

PARA CRIANÇAS” nos rótulos de leite condensado desnatado. 

Já no Brasil em 2002, a ANVISA aprovou a resolução da 

diretoria colegiada (RDC) nº 222, que normatiza a promoção, 
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comercialização e rotulagem dos alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância (SILVA; DIAS; FERREIRA, 2008).  

O principal objetivo da regulação da comercialização de 

alimentos para lactentes consiste na proteção da saúde infantil 

através da promoção do aleitamento materno, tendo em vista 

os benefícios associados à prática da amamentação. Na área 

da amamentação, essa harmonização se dá através da 

regulamentação das estratégias de comercialização dos 

produtos substitutos do leite materno e da promoção do 

aleitamento materno como melhor opção à alimentação infantil, 

tanto sob a ótica nutricional, dados os benefícios observados à 

saúde do lactente, quanto sob a ótica econômica, uma vez que 

poupa a renda familiar da despesa adicional com a alimentação 

do bebê (CYRILLO et al., 2009). 

Levando em consideração a importância da alimentação 

complementar nutricionalmente adequada nessa fase do ciclo 

de vida, objetivou-se neste estudo elaborar o rótulo nutricional 

de papinhas infantis caseiras do tipo principal destinadas a 

alimentação complementar de lactentes com 6 meses de vida 

em aleitamento materno previamente elaboradas e compará-las 

com papinhas industrializadas de uma marca comercializada no 

mercado.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A partir das análises físico-químicas, foi elaborado 01 

(um) rótulo nutricional para cada papinha infantil obtida, 

baseando-se no valor diário de referência conforme Resolução- 

RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 e a Resolução – RDC 

nº 222 de 05 de agosto de 2002. No rótulo, foi declarada a 
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porção em gramas e a medida caseira correspondente e os 

nutrientes obrigatórios, segundo a legislação bem como 

nutrientes opcionais determinados em análises físico-químicas. 

As papinhas infantis foram confecionadas no Laboratório 

de Técnica Dietética (LATED)/CES/UFCG, as análises físico-

química foram realizadas no Laboratório de Bromatologia 

(LABROM)/CES/UFCG e os ingredientes utilizados nas 

preparações foram obtidos na feira livre e em supermercados 

do município de Cuité/PB. 

Foram confeccionadas 4 (quatro) papinhas infantis, 

seguindo as orientações de preparo de manuais do Ministério 

da Saude e da Sociedade Brasileira de Pediatria (BRASIL, 

2013; BRASIL, 2002; SBP, 2012). As papinhas foram dividas 

em fases de composição, sendo  duas papinhas de 1ª fase 

composta por: tubérculo, proteína animal, hortaliça (verdura ou 

legume) (Papinha de Batata Doce, Carne e Abóbora; e Papinha 

de Inhame, Frango e Cenoura) e as outras duas de 2ª fase 

composta por: cereal ou tubérculo, proteína animal, verdura, 

legume e leguminosa (Papinha de Macarrão, Feijão, Fígado, 

Beterraba e Brócolis; e Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, 

Abobrinha e Brócolis) (PALMA; ESCRIVÃO; OLIVEIRA, 2009). 

O pré-preparo e preparo das 4 (quatro) papinhas infantis 

seguiram as normas das Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos (SÃO PAULO, 2012).  

O teor de proteínas foi determinado pelo Método de 

Kjedahl com fator 6,25 multiplicado pela porcentagem de 

nitrogênio de acordo com técnica descrita no método 435/IV 

(IAL, 2008). Para determinação de lipídeos foi utilizado o 

método de Folch (FOLCH; LEES; STANLEY, 1957). O teor de 

carboidrato determinado pela diferença entre 100 e a soma do 
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conteúdo de proteínas, gorduras, fibra alimentar, umidade e 

cinzas (IAL, 2008). O valor calórico das porções de cada 

papinha elaborada foi calculado a partir dos teores da fração 

proteica, lipídica e de carboidratos, utilizando-se os coeficientes 

específicos que levam em consideração o calor de combustão 

4,0; 9,0 e 4,0 kcal, respectivamente, conforme Dutra de Oliveira 

e Marchini (1998). Os minerais foram quantificados por 

fluorescência de raios-X (FRX). 

 

1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O rótulo para cada papinha infantil caseira foi elaborado 

levando em consideração as instruções encontradas na 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 360 de 23 de 

dezembro de 2003, que compreende a “Declaração de 

Nutrientes” e a “Declaração de Propriedades Nutricionais” 

(informação nutricional complementar). 

No Quadro 1 está descrito a informação nutricional em 

115 g ou 1 (uma) unidade de Papinha de Batata Doce, Carne e 

Abóbora.  

 

Quadro 1. Informação nutricional da Papinha de Batata Doce, 

Carne e Abóbora. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Papinha de Batata doce, Carne e Abóbora 
Porção de 115 g = 01 unidade 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 118 Kcal = 496 KJ   6 

Carboidratos 17,6 g 6 

Proteínas 4,6 g 6 
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Gorduras Totais 3,2 g 6 

Cálcio 21 mg 7 (**) 

Não contém quantidades significativas de sódio. 

*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias 

(Kcal), ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. 

**Valor Diário de referência para cálcio baseado em IDR para lactentes a 

partir de 6 meses RDC nº 269/05. Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades. 

“O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para 

crianças menores de 6 meses, salvo sob a indicação expressa do médico ou 

nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergia e é 

recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

Ingredientes: BATATA DOCE, ABÓBORA, CARNE MOÍDA, CEBOLA, 

COENTRO, ÓLEO DE SOJA E ALHO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Fonte: Própria 

 

No Quadro 2  está descrito a informação nutricional em 

115 g ou 1 (uma) unidade de Papinha de Inhame, Frango e 

Cenoura. 

 

Quadro 2. Informação nutricional da Papinha de Inhame, 

Frango e Cenoura. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Papinha de Inhame, Frango e Cenoura 
Porção de 115 g = 01 unidade 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 112 Kcal = 470 KJ   6 

Carboidratos 9,1 g 3 

Proteínas  5,4 g 7 

Gorduras Totais 6 g 11 

Cálcio 27 mg 9 (**) 

Não contém quantidades significativas de sódio. 
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*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias 

(Kcal), ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. 

**Valor Diário referência para cálcio baseado em IDR para lactentes a  partir 

de 6  meses RDC nº 269/05. Seus valores diários podem sem maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades. 

“O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para 

crianças menores de 6 meses, salvo sob a indicação expressa do médico ou 

nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergia e é 

recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

Ingredientes:  INHAME,  CENOURA,  FRANGO,  CEBOLA,  ÓLEO  DE  

SOJA,  COENTRO  E  ALHO.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Fonte: Própria 

 

O Quadro 3 exibe a informação nutricional em 115 g ou 

1 (uma) unidade de Papinha de Macarrão, Feijão Fígado 

Beterraba e Brócolis. 

 

Quadro 3. Informação nutricional da Papinha de Macarrão, 

Feijão, Fígado, Beterraba e Brócolis. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Papinha de Macarrão, Feijão, Fígado, Beterraba e 
Brócolis 

Porção de 115 g = 01 unidade 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 119 Kcal = 500 KJ   6 

Carboidratos 11,4 g 4 

Proteínas  6,2 g 8 

Gorduras Totais 5,4 g 10 

Cálcio 48 mg 16 (**) 

Não contém quantidades significativas de sódio. 
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*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias 

(Kcal), ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. 

**Valor Diário referência para cálcio baseado em IDR para lactentes a  partir 

de 6 meses  RDC nº 269/05. Seus valores diários podem sem maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades. 

 “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para 

crianças menores de 6 meses, salvo sob a indicação expressa do médico ou 

nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergia e é 

recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

Ingredientes: FEIJÃO, MACARRÃO, BRÓCOLIS, BETERRABA, FÍGADO 

DE GALINHA, CEBOLA, ÓLEO DE  SOJA,  COENTRO  E  ALHO.  

‘CONTÉM  BETERRABA.  NÃO  PODE  SER  CONSUMIDO  POR  

MENORES DE 3 MESES DE IDADE.’ CONTÉM GLÚTEN. 

Fonte: Própria 

 

O Quadro 4 exibe a informação nutricional em 115 g ou 

1 (uma) unidade de Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha 

e Espinafre. 

 

Quadro 4. Informação nutricional da Papinha de Arroz, Feijão, 

Peixe, Abobrinha e Espinafre. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha e Espinafre. 

Porção de 115 g = 01 unidade 

 Quantidade por porção % VD (*) 

Valor Energético 92 Kcal = 386 KJ   5 

Carboidratos 3,9 g 1 

Proteínas  5,6 g 7 

Gorduras Totais 6 g 11 

Cálcio 51 mg 17 (**) 

Não contém quantidades significativas de sódio. 
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*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias 

(Kcal), ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. 

**Valor Diário referência para cálcio baseado em IDR para lactentes a  partir 

de 6 meses  RDC nº 269/05. Seus valores diários podem sem maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades. 

“O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para 

crianças menores de 6 meses, salvo sob a indicação expressa do médico ou 

nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergia e é 

recomendado até os dois anos de idade ou mais.” 

Ingredientes: ABOBRINHA, ARROZ, ESPINAFRE, FEIJÃO, PEIXE, 

CEBOLA, COENTRO, ÓLEO DE SOJA E ALHO.  ‘CONTÉM ESPINAFRE. 

NÃO PODE SER CONSUMIDO POR MENORES DE 3 MESES DE IDADE.’ 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Fonte: Própria 

 
Segundo a RDC n° 360 de 23 de dezembro de 2003, 

rotulagem nutricional é toda a descrição destinada a informar 

ao consumidor sobre as propriedades nutricionais de um 

alimento. Atualmente, a busca pela segurança alimentar e 

nutricional, bem como o direito à alimentação adequada 

enfatiza cada vez mais a importância das informações úteis e 

confiáveis presentes nos rótulos dos alimentos (LOBANCO et 

al., 2009). O rótulo é o primeiro contato, que o consumidor tem 

com o produto, portanto, não deve haver informações errôneas 

em seu conteúdo, pois deve permitir que o consumidor 

selecione os alimentos, mudando seus hábitos alimentares e, 

consequentemente, diminuindo a incidência dos problemas de 

saúde (LOBANCO et al. 2009; SMITH, 2010;). 

A legislação brasileira de rotulagem tem por base as 

determinações do Codex Alimentarius, principal órgão 

internacional responsável pelo estabelecimento de normas 

sobre a segurança e a rotulagem de alimentos. No Brasil, a 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao 

Ministério da Saúde, é responsável, entre outras atribuições, 

por fiscalizar a produção e a comercialização dos alimentos, 

além de normatizar a sua rotulagem (CÂMARA, 2008). 

Após análise dos quadros (1, 2, 3 e 4), constatou-se que 

a informação nutricional foi estruturada na forma de quadro, 

com os valores e unidades agrupados em colunas, conforme 

determina a RDC n° 360 de 23 de dezembro de 2003. 

De acordo com esta RDC, caso não haja espaço 

suficiente ela pode ser estruturada na forma linear. Ademais, a 

informação presente na rotulagem deve ser expressa no idioma 

do país e colocada em um lugar visível ao consumidor, e sua 

cor deve contrastar com o fundo da embalagem (BRASIL, 2003; 

PALMA; DISHCHEKENIAN, 2009). Os valores energéticos e 

dos nutrientes devem ser declarados na forma numérica. No 

que se refere às unidades, estas devem ser apresentadas em 

quilocalorias (kcal) ou quilojoule (kJ) para valor energético; 

grama (g) para proteínas, carboidratos, gorduras e fibra 

alimentar; miligrama (mg)  para  sódio  e colesterol; as vitaminas 

e minerais podem ser expressas em miligramas (mg) ou 

microgramas (mcg) (PALMA; DISHCHEKENIAN, 2009). 

Segundo a RDC n° 360 (2003), na rotulagem nutricional 

devem ser declarados obrigatoriamente o valor energético, 

carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans, fibra alimentar e sódio, bem como a informação 

nutricional complementar relativa  à  declaração  facultativa  de 

propriedades nutricionais. As vitaminas e os minerais podem 

ser declarados desde que esteja em quantidades igual ou maior 

a 5% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) por porção 

(MELLO et al., 2012).   
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Analisando os quadros (1, 2, 3 e 4), no que se refere aos 

micronutrientes, apenas o cálcio foi declarado, uma vez que o 

valor de ferro para 1 (uma) porção não atingiu 5% da IDR para 

lactentes a partir de 6 meses. Embora a deficiência de ferro seja 

comum em lactente e crianças em várias regiões do mundo, 

para Fantini et al. (2008), a média de ferro presente nas dietas 

de várias regiões encontra-se acima das recomendações 

diárias. Assim, a anemia muitas vezes pode ser decorrente da 

baixa disponibilidade de ferro nos alimentos; portanto, é 

importante que os alimentos de transição sejam compostos por 

alimentos que uma vez combinado apresente uma alta 

biodisponibilidade de ferro (FANTINI et al., 2008). Essa pode 

ser uma razão pelo qual não se atingiu 5% da IDR. Segundo 

Bortolini e Fisberg (2010), algumas substâncias presentes nos 

alimentos podem inibir a absorção do ferro, por exemplo, os 

fitatos presentes no feijão e arroz; e o ácido oxálico encontrado 

em espinafre e beterraba. Quanto ao sódio, em todos os rótulos, 

o valor não foi declarado tendo em vista que não foram 

encontradas quantidades significativas em 1 (uma) porção. 

As informações nutricionais foram expressas por porção, 

incluindo a medida caseira correspondente, segundo o 

estabelecido no Regulamento Técnico específico e em 

percentual de Valor Diário (%VD), ficando excluída a 

declaração de gordura trans em percentual de Valor Diário 

(%VD) (BRASIL, 2003; MOURA; CANNIATTI-BRAZACA; 

SILVA, 2009) Adicionalmente, a informação nutricional pode ser 

expressa por 100 g ou 100 ml. Deve ser incluída como parte da 

informação nutricional a seguinte frase: “Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas” (BRASIL, 2003; MOURA; 
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CANNIATTI-BRAZACA; SILVA, 2009). Além disso, a expressão 

“INFORMAÇÃO NUTRICIONAL” o valor e as unidades da 

porção e da medida caseira devem estar em maior destaque do 

que o resto da informação nutricional (BRASIL, 2003). 

Analisando o quadro (3), constatou-se a presença da 

advertência “CONTÉM GLÚTEN”, em acordo com o 

preconizado pela RDC n° 40, que tem como objetivo padronizar 

a declaração sobre a presença de glúten nos rótulos de 

alimentos embalados e bebidas (BRASIL, 2002; MOURA; 

CANNIATTI-BRAZACA; SILVA, 2009). Assim, todos os 

alimentos que contenham glúten, devem conter, no rótulo, 

obrigatoriamente, a advertência: “CONTÉM GLÚTEN”.  Essa 

advertência deve ser impressa nos rótulos dos alimentos e 

bebidas embalados em caracteres com destaque, nítidos e de 

fácil leitura. 

Após análise dos quadros (3 e 4), constatou-se as 

advertências “CONTÉM BETERRABA. NÃO PODE SER 

CONSUMIDO POR MENORES DE 3 MESES DE IDADE” e 

“CONTÉM ESPINAFRE. NÃO PODE SER CONSUMIDO POR 

MENORES DE 3 MESES DE IDADE”. Essas advertências 

devem ser impressas nos rótulos sempre que os alimentos de 

transição forem elaborados com espinafre ou beterraba, uma 

vez que esses alimentos contêm alto teor de nitrato e sua 

ingestão, antes dos 3  (três)  meses de idade, pode ocasionar  

a metemoglobinemia (BRASIL, 2002; ACCIOLY; AQUINO, 

2009). A metemoglobina origina-se quando o nitrato é 

convertido em nitrito e oxida o ferro da hemoglobina em 

metemoglobina, causando diminuição da oferta de oxigênio. 

(NASCIMENTO et al., 2008).  
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A rotulagem de alimentos possui o papel de orientar os 

consumidores quanto à quantidade e a qualidade dos 

constituintes nutricionais do produto (CÂMARA, 2008). No que 

se refere aos alimentos infantis, o rótulo auxilia os pais a 

fazerem boas escolhas. Essa função, portanto, encontra-se de 

acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

onde declara que “são direitos básicos do consumidor: a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como, 

sobre os riscos que apresentem” (MANUAL DE ROTULAGEM 

PARA ALIMENTOS EMBALADOS, 2008). 

Assim, para garantir a adequada nutrição dos lactentes 

e evitar os riscos associados ao desmame precoce, em 2002, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a 

RDC nº 222, que normatiza a promoção, comercialização e 

rotulagem dos alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância (SILVA; DIAS; FERREIRA, 2008). 

De acordo com a RDC n° 222, os rótulos para alimentos 

de transição devem constar a idade a partir da qual poderá ser 

utilizado. Portanto, nota-se nos quadros (1, 2, 3 e 4) a presença 

da advertência “O Ministério da Saúde adverte: Este produto 

não deve ser usado para crianças menores de 6 meses, salvo 

sob a indicação expressa do médico ou nutricionista. O 

aleitamento materno evita infecções e alergia e é recomendado 

até os dois anos de idade ou mais.” 

A produção de alimentos industrializados no Brasil 

aumentou de forma considerável devido abertura da economia 

do país e o maior poder aquisitivo que as famílias vêm 

adquirindo. Além disso, fatores como a inserção da mão de obra 
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feminina, praticidade, durabilidade, rapidez e boa aceitação do 

produto vem contribuindo para a incorporação de produtos 

industrializados, principalmente na alimentação infantil (SILVA; 

DIAS; FERREIRA, 2008; AQUINO; PHILLIPP, 2002).  

Atualmente, a indústria de alimentos vem desenvolvendo 

uma série de produtos voltados para lactentes e crianças de 

primeira infância. No entanto, alguns desses produtos não 

levam em consideração as necessidades nutricionais das 

crianças e preocupam-se apenas com os ingredientes que são 

ofertados. 

Na Tab (1) é apresentada a comparação entre os valores 

de nutrientes encontrados nas papinhas infantis de elaboração 

caseira e das papinhas infantis de uma marca industrializada. 

 

Tabela 1. Comparação entre os valores de  nutrientes  
encontrados  nas papinhas infantis caseiras e nas papinhas 
infantis de uma marca industrializada. 

 

 

 

Variável (%) 

Papinhas Caseiras Papinhas 

Industrializadas 

Batata 

Doce, 

Carne e 

Abóbora 

Inhame, 

Frango 

e 

Cenoura 

Legumes 

com 

Carne 

Hortalicas 

com Peito 

de Frango 

Valor 

Energético 

(Kcal/100g) 

102 Kcal 97 Kcal 72 Kcal 77 Kcal 

Carboidratos 15,3 g 7,9 g 7,4 g 7,7 g 

Proteínas 4 g 4,7 g 3,5 g 3,7 g 

Gordura 

Totais  

2,8 g 5,2 g 3,1 g 3,2 g 
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Sódio  0 0 65 mg 62 mg 

Fonte: Própria 

É possível verificar a partir dos resultados expostos, que 

a papinha de Batata Doce, Carne e Abóbora em comparação 

com uma papinha industrializada com mesma fonte proteica, 

apresentou maior quantidade de calorias, carboidratos e 

proteínas, entretanto, no que se refere ao conteúdo lipídico, a 

papinha industrializada apresentou uma maior quantidade, 

essa pequena diferença pode ser atribuída pelo tipo de carne 

utilizada nas preparações das mesmas. 

Já a papinha de Inhame, Frango e Cenoura possuem 

maiores quantidades de calorias, carboidratos, lipídeos e 

proteína em relação à papinha industrializada com mesma fonte 

proteica. Em relação ao sódio as duas papinhas caseiras não 

apresentaram quantidades significativas de sódio em 100 g, 

diferentemente das papinhas industrializadas, que 

apresentaram sódio em sua composição.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

O início da alimentação complementar é uma fase que 

demanda um maior cuidado, pois novos alimentos serão 

introduzidos com objetivo de nutrir e manter a saúde de 

crianças menores de um ano. Portanto, os pais devem estar 

atentos aos alimentos e produtos que estão ofertando aos seus 

filhos. Por meio dos rótulos nutricionais ficou claro que as 

papinhas caseiras são nutricionalmente mais adequadas e 

saudáveis, por essa razão é importante que os pais e 

profissionais de saúde estimulem hábitos alimentares 

saudáveis o mais precoce possível iniciando com 
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amamentação e continuando no período da alimentação 

complementar. No caso das famílias, que fazem uso de 

alimentos infantis industrializados, devem ser orientadas a 

lerem e entenderem de forma precisa as informações 

nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos. Para isso, é 

necessária uma maior fiscalização dos órgãos competentes a 

respeito das informações colocadas e estratégias que 

promovessem maior conhecimento sobre esse assunto de 

forma simples a toda população. 
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RESUMO: Os dois primeiros anos de vida da criança são 

caracterizados por crescimento e desenvolvimento acelerado, o 

que leva a um aumento das necessidades nutricionais nessa 

fase. O aleitamento materno exclusivo até os seis meses e a 

introdução adequada e cuidadosa da alimentação 

complementar podem prevenir deficiências nutricionais e 

contribuir para o bom desenvolvimento e crescimento. Assim, o 

presente estudo objetivou-se em elaborar papinhas infantis 

caseiras destinadas a alimentação complementar de lactentes 

com 6 meses de vida em aleitamento materno. Para isso, foram 

confeccionadas 4 (quatro) papinhas infantis, sendo que, duas 

papinhas foram de 1ª fase e as outras duas de 2ª fase, as quais 

foram submetidas a análise físico-química. Verificou-se que, as 

papinhas caseiras elaboradas foram adequadas quanto ao teor 

proteico, embora não tenham alcançado todas as 

recomendações do Institute of Medicine. Portanto, as papinhas 
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caseiras são nutricionalmente adequadas, desde que sejam 

compostas por alimentos, que uma vez combinados, possam 

ofertar uma alta disponibilidade de nutrientes. Dessa forma, é 

essencial que as famílias sejam orientadas a preferir 

preparações que utilizem alimentos in natura, adotando assim 

hábitos alimentares saudáveis desde a infância. 

Palavras-chave: Alimentação complementar. Lactente. 

Nutrição infantil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os dois primeiros anos de vida da criança são 

caracterizados pelo crescimento e desenvolvimento acelerado, 

que aumentam as necessidades nutricionais da fase, 

representando um período crítico de vulnerabilidade 

(WEFFORT, 2009; GARCIA; GRANADO; CARDOSO, 2011; 

CAETANO et al., 2010). Deficiências nutricionais ou condutas 

alimentares inadequadas nessa fase podem prejudicar o 

crescimento e o desenvolvimento. Essa situação, porém, pode 

ser prevenida com a combinação de aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses e a introdução adequada da 

alimentação complementar (GARCIA; GRANADO; CARDOSO, 

2011; BRUKEN et al.,2006).  

Indiscutivelmente, o aleitamento materno é o melhor 

alimento nos primeiros meses de vida da criança, pois traz 

inúmeros benefícios à saúde, oferecendo proteção efetiva a 

curto e a longo prazo  (WEFFORT,  2009; VIEIRA et al.,2009). 

Por esse motivo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda o aleitamento materno até dois anos ou mais 

(BRASIL, 2009). No entanto, a partir dos seis meses o leite 
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materno passa a não suprir todas as necessidades nutricionais 

da criança, sendo necessária a introdução de alimentos 

complementares seguros, apropriados e nutricionalmente 

adequados (CORRÊA et al., 2009; VIEIRA et al., 2009). A 

alimentação complementar deve promover o crescimento e 

desenvolvimento adequado, a formação de hábitos alimentares 

saudáveis desde a infância, deve ser oferecida em tempo 

oportuno e ser de qualidade, respeitando as identidades 

culturais e alimentar das diversas regiões (BRASIL, 2009). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012), é 

no sexto mês de vida que a criança apresenta maturidade 

fisiológica, neurológica e reflexos necessários para a 

deglutição, o que facilita a ingestão desses alimentos. 

Para Weffort (2009) a alimentação complementar é um 

determinante direto da sobrevivência da criança, de seu 

crescimento e desenvolvimento. Além disso, torna-se um 

componente essencial para a segurança alimentar e nutricional 

(MONTE; GIUGLIANI, 2004). Nesse contexto, fica evidente que 

o conhecimento correto e atualizado sobre a alimentação da 

criança é essencial para a avaliação e a orientação adequada 

de sua nutrição (WEFFORT, 2009).  

Considerando a importância da introdução adequada da 

alimentação complementar nessa fase do ciclo de vida, 

objetivou-se neste estudo elaborar  papinhas infantis caseiras 

do tipo principal destinadas a alimentação complementar de 

lactentes com 6 meses de vida em aleitamento materno e 

determinar a composição nutricional, por meio de investigação 

físico-química. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos na Universidade 

Federal de Campina Grande, campus Cuité/PB. A confecção 

das papinhas infantis foi executada no Laboratório de Técnica 

Dietética (LATED)/CES/UFCG. As análises físico-química 

foram realizadas no Laboratório de Bromatologia 

(LABROM)/CES/UFCG. Os ingredientes utilizados nas 

preparações foram obtidos na feira livre e em supermercados 

do município de Cuité/PB. 

Foram confeccionadas 4 (quatro) papinhas infantis, 

seguindo as orientações de preparo descritas no “Manual de 

Orientação para a Alimentação do Lactente, do Pré-escolar, do 

Escolar, do Adolescente e na Escola”, da Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP, 2012) e na cartilha “Dez Passos para uma 

Alimentação Saudável: Guia alimentar para crianças menores 

de dois anos”, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). Sendo 

que, duas papinhas foram de 1ª fase constituída de: tubérculo, 

proteína animal, hortaliça (verdura ou legume) e as outras duas 

de 2ª fase composta por: cereal ou tubérculo, proteína animal, 

verdura, legume e leguminosa (PALMA; ESCRIVÃO; 

OLIVEIRA, 2009). As papinhas infantis confeccionadas para 

alimentação complementar de lactentes com 6 meses de vida 

em aleitamento materno estão listadas na Tabela (1). 

Inicialmente, para a confecção das papinhas, os 

ingredientes foram adquiridos, e transportadas em caixas 

térmicas até o Laboratório de Técnica Dietética 

(LATED)/CES/UFCG, onde foi realizado o pré-preparo e 

preparo das mesmas. O pré-preparo e preparo das 4 (quatro) 



ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE PAPINHAS 
INFANTIS CASEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE LACTENTES 

COM 6 MESES EM ALEITAMENTO MATERNO 

41 
 

papinhas infantis seguiram as normas das Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos (SÃO PAULO, 2012).  

 

Tabela 1. Papinhas infantis confeccionadas para alimentação 
complementar de lactentes com 6 meses de vida em 
aleitamento materno. 

Papinhas – 1ª Fase Papinhas – 2ª Fase 

Papinha de Batata Doce, 

Carne e Abóbora 

Papinha de Macarrão, Feijão, 

Fígado, Beterraba e Brócolis 

Papinha de Inhame, Frango e 

Cenoura 

Papinha de Arroz, Feijão, 

Peixe, Abobrinha e Espinafre 

Fonte: Própria 

 

Os métodos analíticos utilizados foram realizados de 

acordo com a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz 

(IAL, 2008) e Folch, Lees, Stanley (1957). Para tanto, foram 

realizados os seguintes ensaios em triplicata:  

 Teor de umidade - foi determinado pela técnica 

gavimétrica de secagem direta em estufa regulada a 105 

ºC, conforme técnica descrita no método 012/IV (IAL, 

2008);  

 Teor de cinzas - foi determinado pela técnica gavimétrica 

em mufla a 550 ºC segundo técnica descrita no método 

018/IV (IAL, 2008);  

 Teor de proteínas - foi determinado pelo Método de 

Kjedahl com fator 6,25 multiplicado pela porcentagem de 

nitrogênio de acordo com técnica descrita no método 

435/IV (IAL, 2008);  

 Teor de lipídeos - foi determinado utilizando o método de 

Folch (FOLCH; LEES; STANLEY, 1957);  
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 Teor de carboidratos – foi determinado pela diferença 

entre 100 e a soma do conteúdo de proteínas, gorduras, 

fibra alimentar, umidade e cinzas (IAL, 2008).  

O valor calórico das porções de cada papinha elaborada 

foi calculado a partir dos teores da fração proteica, lipídica e de 

carboidratos, utilizando-se os coeficientes específicos que 

levam em consideração o calor de combustão 4,0; 9,0 e 4,0 

kcal, respectivamente, conforme Dutra de Oliveira e Marchini 

(1998).  

As amostras de cinzas das papinhas, foram aquecidas 

em estufa a 105°C, até evaporação completa de resíduos de 

umidade. Os minerais foram quantificados por fluorescência de 

raios-X (FRX). De acordo com o princípio da técnica, o 

analisador irradia raios-X na amostra e o sistema detecta os 

sinais de fluorescência gerados. O tubo de raios-X utilizado foi 

de ródio e a atmosfera de trabalho foi de hélio. A energia de 

excitação utilizada foi de 50 keV e detector operando a -176 °C. 

A amostra foi colocada em uma cubeta coberta por um filme de 

polipropileno de 5 μm de espessura. O equipamento utilizado 

foi o Shimadzu modelo EDX-720. 33  

Os resultados das análises físico-química foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a 

5% de significância (p<0,05). Os minerais individuais foram 

apresentados em percentual sobre o valor total de minerais 

presentes nas amostras.  

Em todas as análises estatísticas o banco de dados foi 

construído no programa Microsoft Excel for Windows 

(NEUFELD, 2003). Para o cálculo dos dados, utilizou-se o 

programa - Sigma Stat 3.5 (SIGMASTAT, 2009). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados médios obtidos após análises físico-

químicas, realizadas em triplicata, das papinhas infantis 

caseiras estão apresentados na Tabela (2). 

 

Tabela 2. Valores médios das análises físico-químicas das 

papinhas infantis caseiras. 

                         Papinhas 

  Variável (%) A B C D 

Umidade 76,95d ±0,43 81,40b±0,21 79,18ª±0,16 85,79a±0,56 

Cinza 0,92a ±0,02 0,81b ±0,01 0,87ab ±0,03 0,81b ±0,02 

Acidez 2,53b ±0,33 2,15c ±0,33 5,59a±0,10 1,38d ±0,01 

pH 5,40d ±0,00 5,90b ±0,00 6,00a±0,00 5,50c ±0,00 

Proteínas 4,00c ±0,03 4,67b ±0,10 5,39a±0,10 4,87b ±0,02 

Lipídios 2,79b ±0,01 5,23a ±0,20 4,70a±0,39 5,18a ±0,02 

Carboidratos 15,34a ±0,43 7,89c ±0,10 9,87b±0,15 3,35d ±0,54 

Calorias 

(kcal/100g) 
102,46a±1,77 97,34a±1,79 103,32a±2,44 79,53b±2,06 

Dados expressos em média ± desvio-padrão. Para análise estatística dos 

dados foi aplicado o teste de Tukey, onde as letras diferentes na mesma 

linha diferiram entre si (p<0,05). Considerar: A – Papinha de Batata Doce, 

Carne e Abóbora; B – Papinha de Inhame, Frango e Cenoura; C – Papinha 

de Macarrão, Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba; D – Papinha de Arroz, 

Feijão, Peixe, Abobrinha e Espinafre. 

Fonte: Própria 
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 A partir dos resultados obtidos observou-se que a 

Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha e Espinafre (D) 

apresentou um teor de umidade significativamente maior 

(p<0,05) (85,79%), quando comparada as outras papinhas. A 

umidade é uma análise muito importante em alimentos, pois 

está relacionada com sua estabilidade, composição e qualidade 

(GONÇALVES, 2007). Este resultado, já era esperado, uma vez 

que, segundo Franco e Landgraf (2007), os pescados contêm 

uma quantidade de água elevada, sendo um dos alimentos 

mais suscetíveis à deterioração. 

Quanto aos teores de cinzas, a Papinha de Batata Doce, 

Carne e Abóbora (A) apresentou teor igual a Papinha de 

Macarrão, Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba (C), enquanto 

que as demais não apresentaram diferenças significativas entre 

si.  

Em todas as amostras analisadas, a Papinha de 

Macarrão, Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba © foi a que 

apresentou maior teor de acidez e menor teor de pH, 5,59% e 

6%, respectivamente. A determinação de acidez e pH nos 

alimentos fornece informações importantes e precisas a 

respeito do estado de conservação dos alimentos (IAL, 2008). 

Para Franco e Landgraf (2003), as bactérias são as principais 

causadoras da deterioração de produtos cárneos, sendo o 

conteúdo intestinal a fonte primária desses organismos. Todas 

as amostras apresentaram pH > 4,5, e por essa razão, estão 

sujeitas a multiplicação  de microorganismos patogênicos e/ou 

deterorantes. 

No que se refere à quantidade de proteína, a Papinha de 

Macarrão, Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba ©, foi a que 

apresentou maior teor proteico (5,39%). Em seu estudo, 
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Campos (2010) elaborou uma papinha caseira de hortaliças e 

fígado de galinha e encontrou em 100 g de papa teor proteico 

de 4,8%. As Papinhas de Inhame, Frango e Cenoura (B) e a 

Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha e Espinafre (D) não 

apresentaram diferenças estatística entre si, apresentando 

valores de 4,67% e 4,87%, respectivamente. A Papinha de 

Batata Doce, Carne e Abóbora (A) foi a que apresentou menor 

quantidade de proteína (4%).  

As proteínas são nutrientes importantes para construção 

e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios e 

anticorpos, além disso, fornecem energia e regulam processos 

metabólicos (TIRAPEGUI; ROGERO; LAJOLO, 2007). No 

entanto, deve-se atentar a quantidade de proteína oferecida na 

alimentação complementar, pois no 4° a 6° mês de vida as 

crianças ainda possuem o sistema renal imaturo correndo o 

risco de apresentar reações de hipersensibilidade (SBP, 2012).  

O teor lipídico das papinhas de Inhame, Frango e 

Cenoura (B) (5,23%), da papinha de Macarrão, Feijão, Fígado, 

Brócolis e Beterraba (C) (4,70%) e da Papinha de Arroz, Feijão, 

Peixe, Abobrinha e Espinafre (D) não apresentaram diferenças 

significativas entre si (p>0,05). A de Arroz, Feijão, Peixe, 

Abobrinha e Espinafre (D), embora tenha apresentado também 

um teor lipídico maior (5,18%), foi a papinha com menor 

quantidade de óleo vegetal utilizado na preparação. Pescador 

(2006), em estudo sobre os aspectos nutricionais dos lipídeos 

no peixe, destacou que os peixes de água salgada como a 

merluza, espécie de peixe utilizado na preparação da papinha, 

contém maiores percentuais de lipídeos, podendo apresentar 

cerca de 16% de gordura. Já a Papinha de Batata Doce, Carne 

e Abóbora (A), foi a que apresentou menor teor de lipídeos 
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(2,79%), valor elucidado pela utilização de óleo vegetal em 

menor quantidade e pelo o uso de carne do tipo magra. 

Os ácidos graxos essenciais são moléculas que não são 

sintetizados pelo nosso organismo, e portanto, devem ser 

obtidos através da alimentação. Eles atuam sobre o 

crescimento, funcionalidade e integridade do cérebro quando 

consumido de forma insuficiente no último trimestre de 

gestação pode prejudicar a função cerebral do bebê durante 

toda a vida (KUS et al, 2011). Durante a lactação, a mãe oferta 

os ácidos graxos essenciais através do leite materno, no 

entanto, no sexto mês quando são oferecidos outros alimentos 

é importante continuar dando aporte desse nutriente em 

quantidades adequadas (SILVA; JÚNIOR; SOARES, 2007). 

Segundo Accioly e Aquino (2009), o óleo vegetal é fonte de 

ácidos graxos essenciais e energia, o que contribui para o 

aumento da densidade energética, sabor e viscosidade da 

alimentação complementar. 

Quanto ao teor de carboidratos, a Papinha de Batata 

Doce, Carne e Abóbora (A) foi a que apresentou maior 

quantidade (15,34%) (p<0,05), seguido das Papinhas de 

Macarrão, Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba (C) (9,87%), 

Inhame, Frango e Cenoura (B) (7,89%) e Arroz, Feijão, Peixe, 

Abobrinha e Espinafre (D), sendo esta última a que apresentou 

menor teor de carboidratos (3,35%). É importante estar atento 

quanto à oferta de carboidratos na alimentação complementar, 

pois o excesso, principalmente do tipo simples, pode levar 

predisposição de obesidade, resistência insulínica, diabetes e 

dislipidemias (SBP, 2012). Para Freitas, Coelho e Ribeiro 

(2009), a obesidade em lactentes é resultado de fatores como, 

desmame precoce e incorreto e a oferta de carboidratos em 
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quantidades superiores para seu crescimento e 

desenvolvimento.  

Verificou-se, quanto ao valor calórico das papinhas, que 

a de Macarrão, Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba ©; Batata 

Doce, Carne e Abóbora (A); e de Inhame, Frango e Cenoura (B) 

foram as que apresentam maior conteúdo calórico, podendo 

estar relacionado aos ingredientes utilizados em sua 

preparação, como por exemplo, a presença de tubérculos, 

cereais e óleo vegetal, importantes fontes energéticas.  

A Tab. (3) apresenta a distribuição percentual dos 

macronutrientes e quantidade de quilocalorias das papinhas 

infantis caseiras, em relação à recomendação da IOM (2005). 

 

Tabela 3. Distribuição percentual dos macronutrientes e 

quantidade de quilocalorias das papinhas infantis caseiras, em 

relação à recomendação da IOM (2005). 

                                                    Papinhas 

Recomendação A B C D 

Proteínas 5% a 20% 8% 9% 10% 9% 

Lipídeos 30% a 40% 12% 21% 20% 22% 

Carboidrato 45% a 65% 29% 15% 18% ¨6% 

Calorias 

(kcal/100g) 
215* 102 97,3 103,32 79,53 

Considerar: A – Papinha de Batata Doce, Carne e Abóbora; B – Papinha 

de Inhame, Frango e Cenoura; C – Papinha de Macarrão, Feijão, Fígado, 

Brócolis e Beterraba; D – Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha  

e Espinafre.  

* Energia proveniente da subtração da energia média proveniente do leite 

materno da energia total requerida. 

Fonte: Própria 
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Para avaliar e planejar dietas para indivíduos e grupos 

populacionais são necessárias estimativas muito acuradas das 

necessidades e do consumo de energia e macronutrientes  

(CARVALHO et al, 2012). A ingestão de energia na infância 

deve favorecer um crescimento e desenvolvimento físicos 

satisfatórios que permitam, plenamente, a realização de 

atividades características das crianças saudáveis (MARTINS, 

1979).  

O Instituto de Medicina (IOM, 2005), recomenda para 

lactentes, em relação aos macronutrientes, 9,1g/dia de proteína 

ou 5% - 20% do Valor Energético Total (VET), 30% - 40% de 

lipídeos do VET e de 45% - 65% de carboidratos do VET. Com 

relação, a distribuição percentual de proteínas, todas as 

papinhas alcançaram o valor recomendado pelo IOM, já em 

relação ao percentual de lipídeos e carboidratos, nenhumas das 

papinhas atingiram o valor recomendado. 

Segundo Brasil (2009), a energia necessária proveniente 

de alimentos complementares é estimada pela subtração da 

energia média proveniente do leite materno da energia total 

requerida. Tendo em vista que a energia proveniente do leite 

materno, para lactentes de 6 a 8 meses, em países 

desenvolvidos, é de 413 kcal, a alimentação complementar teria 

de ofertar diariamente, 215 kcal (ACCIOLY; AQUINO, 2009; 

BRASIL, 2002). Todas as papinhas caseiras produzidas, com 

exceção da Papinha Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha e Espinafre 

(D), forneceram em 100 gramas, quase a metade das 

necessidades de quilocalorias diárias estimadas pelas 

recomendações da IOM.  
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Na Tab (4) estão apresentados os resultados médios das 

análises físico-químicas das papinhas infantis caseiras, para os 

minerais, cálcio, ferro, zinco e sódio. 

 

Tabela 4. Valores médios das análises físicos-químicos das 

papinhas, para micronutrientes. 

 Papinhas 

Variável 

(%) 

A B C D 

Cálcio 6,12 7,66 14,19 14,46 

Ferro 0,66 0,62 1,03 0,38 

Zinco 0,75 0,15 0,29 0,12 

Sódio 0 0 0 0 

Considerar: A – Papinha de Batata Doce, Carne e Abóbora; B – Papinha 

de Inhame, Frango e Cenoura; C – Papinha de Macarrão, Feijão, Fígado, 

Brócolis e Beterraba; D – Papinha de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha  

e Espinafre.  

 

 A alimentação complementar além de fornecer 

quantidades adequadas de energia, proteína e carboidratos 

deve fornecer vitaminas e minerais. Os micronutrientes 

exercem ação sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, 

assim como, na resistência às infecções (DIAS; FREIRE; 

FRANCESCHINI, 2010; ROMANI, LIRA, 2004). Alguns 

micronutrientes exercem ação de forma mais acentuada como, 

por exemplo, cálcio, ferro e zinco. 

 A partir dos resultados apresentados, pode-se observar 

que as papinhas de Arroz, Feijão, Peixe, Abobrinha e Espinafre 

(D) e a de Macarrão Feijão, Fígado, Brócolis e Beterraba © 

apresentarem, respectivamente, maiores teores de cálcio 

(14,46% e 14,19%). Estes valores representam 43,4 e 42,6 mg, 
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respectivamente, de cálcio em relação às recomendações para 

a faixa etária. Segundo Pescador (2006), os peixes de água 

salgada como a merluza, espécie de peixe utilizado na 

preparação da papinha, contém quatro vezes mais a 

concentração de cálcio do que as carnes comuns. A Papinha 

de Inhame, Frango e Cenoura (B) e a papinha de Batata Doce, 

Carne e Abóbora (A) apresentaram teor de 7,66% e 6,12%, 

respectivamente.  

Quanto ao teor de ferro, a Papinha de Macarrão, Feijão, 

Fígado, Brócolis e Beterraba © foi a que apresentou maior teor 

de ferro (1,03%). Em relação às recomendações de ferro para 

esta faixa etária, esse valor corresponde a 0,003 mg de ferro. A 

Papinha de Batata Doce, Carne e Abóbora (A) e a de Inhame, 

Frango e Cenoura (B) não apresentaram diferenças entre si 

(0,66% e 0,62%), enquanto que a Papinha de Arroz, Feijão, 

Peixe, Abobrinha e Espinafre (D) foi a que apresentou menor 

teor de ferro (0,38%). Portella, Morais e Morais (2010), em 

estudo sobre a quantidade de ferro em alimentos de transição, 

observaram que os alimentos de transição feitos em casa, seja 

por famílias de alto ou baixo nível socioeconômico, 

apresentavam teor de ferro abaixo do recomendado.  

No que se refere ao zinco, a Papinha de Batata Doce, 

Carne e Abóbora (A) foi a que apresentou maior teor de Zinco 

(0,75%), quando comparada com as demais. Em relação às 

recomendações de zinco esse valor corresponde a 0,02 mg.  

Em todas as amostras analisadas, nenhuma apresentou 

teor de sódio, um dado extremamente interessante, pois 

Portella, Morais e Morais (2010), destacaram em seu estudo 

que os alimentos de transição feito em domicílio tinham um alto 

teor de sódio e afirmaram que no caso de famílias de baixo nível 
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socioeconômico esse teor era maior. Alimentos de transição 

com alto teor de sódio reflete a característica da população 

brasileira adulta que prefere alimentos salgados, entretanto, o 

alto teor de sódio na alimentação complementar pode 

determinar preferência para alimentos salgados e está 

associado com altos níveis de pressão arterial no primeiro ano 

de vida e na adolescência (PORTELLA; MORAIS; MORAIS, 

2010; SARNO, 2009). O consumo recomendado de sódio para 

a população em geral é de 570 mg para crianças de 7 a 12 

meses de vida, de 1 g/dia para as de 1 a 3 anos, enquanto para 

crianças de 4 a 18 anos é de 1,5 g/dia (SBP, 2012). Deve-se 

sempre lembrar que estes são considerados níveis de ingestão 

adequada (AI), sendo o limite superior (UL) de 2.300 mg para a 

população adulta, segundo SBP (2012). Assim, o sal não deve 

ser adicionado às papas, sendo suficiente o conteúdo intrínseco 

aos alimentos utilizados no preparo (SBP, 2012). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, 

verificou-se que as papinhas infantis elaboradas, embora não 

tenham conseguido alcançar todas as recomendações do 

Institute of Medicine, apresentam quantidades adequadas de 

proteínas importantes para o crescimento e desenvolvimento do 

lactente e não apresentam quantidades de sódio tornando-os 

mais saudáveis. Diante desses resultados, pode-se dizer que 

as papinhas caseiras são nutricionalmente adequadas, desde 

que sejam compostas por alimentos que uma vez combinados 

possam ofertar uma alta disponibilidade de nutrientes. Além 

disso, o consumo de alimentos in natura contribui para o 
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crescimento e desenvolvimento infantil e evita problemas de 

saúde como, por exemplo, obesidade, hipertensão, 

dislipidemias, diabetes no primeiro ano de vida ou na 

adolescência. 
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RESUMO:  
 
 
Os prebióticos são considerados alimentos funcionais pois 
estão associados a saúde e bem estar. São carboidratos 
indigeríveis, presentes nos vegetais, que atuam através da 
modulação da microflora colônica e por isto vem sendo 
reportado em diversos estudos com efeitos promotores de 
saúde e prevenção. O objetivo do estudo foi realizar uma 
revisão bibliográfica sobre os prebióticos como um composto 
funcional, elaboração do conceito, assim como identificar seus 
mecanismos de ação, e de utilização na prevenção e auxílio no 
tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Tratou-se 
de uma revisão a partir da busca de artigos científicos nas 
bases de dados Science direct, Google acadêmico e Scielo 
publicados nos últimos anos. A sociedade atual passa por 
transformações nos hábitos alimentares que contribuem para o 
surgimento de diversas patologias crônicas, contudo o consumo 
de alimentos funcionais tem sido impulsionado pela ação dos 
bioativos no organismo. Os prebióticos têm sido reportados 
como um potencial coadjuvante na redução dos marcadores 
inflamatórios e dislipidemias, assim como contribui na perda de 
peso, manutenção da glicose e até mesmo na prevenção do 
câncer. Diante do exposto, torna-se relevante um estudo sobre 
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a evolução dos conceitos dos prebióticos, seus mecanismos de 
ação e sua funcionalidade na homeostase orgânica. 
 
Palavras-chave: Prebióticos, Microflora, Nutrição. 
 
  
1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é reportada como fator relevante no 

processo saúde/ doença desde a antiguidade, quando já 

acreditava-se que o alimento tinha potencial em interferir no 

bem estar do indivíduo (CASTIEL et al. 2014). A história da 

alimentação no Brasil e no mundo passa por processos de 

transição, uma vez que a desnutrição decorrente da fome, 

instalada, principalmente após a segunda guerra mundial, vem 

sendo muitas vezes mascarada pelos índices de sobrepeso e 

obesidade, sobretudo em crianças (TRICHES; GIUGLIANI, 

2005). Essa alteração está diretamente relacionada a 

mudanças do comportamento alimentar da população e 

influência da mídia, onde há consumo excessivo de calorias e 

muitas vezes déficits de nutrientes, incluindo as fibras 

alimentares (SANTOS et al., 2012).  

Castro, em 1959, já afirmava que a ausência constante de 

qualquer nutriente indispensável à saúde, na alimentação 

humana, determinaria cedo ou tarde em lesões orgânicas. No 

entanto, estudos recentes apontam os excessos alimentares da 

dieta ocidental como causadores de distúrbios físicos e 

metabólicos no indivíduo (ASSIS et al., 2017; CANI et al, 2009). 

Contudo, diante da possibilidade da promoção de saúde 

através dos alimentos e a preocupação com prevenção de 

doenças por parte da população, o mercado de produtos 

alimentícios, com características funcionais é crecente e tem se 
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intensificado nos últimos anos por está diretamente associado 

à saúde e bem-estar (FALGUERA et al., 2012).  

São designados funcionais todo alimento que apresente em 

sua constituição compostos nutricionais que fornecem 

benefícios além da nutrição base e estão associados a 

prevenção do risco de doenças crônico degenerativas não 

transmissíveis, chamadas bioativas (MULLIN; DELZENNE, 

2017).  

Dentre os compostos bioativos presente nos alimentos 

estão alguns fitoquímicos como os polifenóis, 58icrorganism, 

biopeptídeos, fibras alimentares, os pro e prebióticos.  

Os probióticos são os 58icrorganismos vivos presentes em 

alimentos ou suplementados na dieta para compor a flora 

intestinal, enquanto os prébióticos são componentes 

alimentares não digeríveis presentes nos vegetais e com efeitos 

fisiológicos em humanos que estimulam seletivamente o 

crescimento ou a atividade da microflora conferindo benefícios 

à saúde do hospedeiro (NAGPAL et al, 2014). 

Todos os prebióticos são fibras alimentares. As fibras 

dietéticas podem ser solúveis ou insolúveis e são definidas 

como carboidratos indigeríveis. As solúveis são o tipo mais 

prevalente de prebióticos que atuam através da modulação da 

microflora colônica (O’CONNOR et al., 2017). Eles induzem 

mudanças específicas na composição da microbiota intestinal, 

aumentam o número de bifidobactérias e lactobacilos, além de 

diminuir o número de colonias de bactérias produtoras de 

toxinas (OGUEKE et al, 2010).  

Nesse contexto, a ação no organismo dos prebióticos 

contidos naturalmente nos alimentos e na sua forma isolada 

tem sido objeto de diversos estudos atuais (SLAVIN et al., 2013; 

YOO et al., 2016; VALCHEVA et al., 2016). Diante do exposto, 

torna-se relevante uma revisão bibliográfica sobre a ação dos 
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prebióticos como um composto funcional e sua utilização na 

prevenção e tratamento de doenças.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura 

realizada à partir da busca em artigos científicos publicados nas 

bases de dados Science Direct, Google acadêmico e Scielo. 

Foram selecionados os trabalhos de relevância quanto ao 

conhecimento, importância, benefícios e utilização dos 

prebióticos na alimentação nos últimos anos. A excelência e 

integridade foram considerados no desenho, bem como a 

adequação e originalidade.  

Os critérios de inclusão utilizados na revisão foram 

publicações on line, publicadas nos últimos anos que trataram 

sobre o tema. Considerou-se relevante analisar a evolução do 

conhecimento sobre os prebióticos, assim como sua variedade, 

ações, utilização e benefícios à saúde quando consumidos 

através da alimentação e/ou suplementação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, o conceito de alimentos funcionais 

passou a concentrar-se nos compostos alimentares que podem 

exercer efeito benéfico sobre a saúde. Assim, os prebióticos, 

juntamente com os probióticos são constituintes ou aditivos 

alimentares que compõem estes alimentos e interferem 

diretamente na composição da microbiota intestinal (UYEDA et 

al, 2016).  

O termo prebiótico foi concebido pela primeira vez em 

1995 e ainda é definido como ingrediente alimentar não 

digerível pela maioria dos microrganismos do intestino que 



O USO DE PREBIÓTICOS EM ALIMENTOS 

60 
 

afeta beneficamente o hospedeiro, pelo estímulo seletivo do 

crescimento e/ou atividade de apenas um ou de um número 

limitado de bactérias no cólon (GIBSON; ROBERFROID, 1995; 

YASMIN et al., 2015). 

Segundo FOOKS et al. (1999) um ingrediente alimentar 

poderá ser classificado como prebiótico quando: 

• Não sofre hidrólise e não é absorvido na parte superior 

do trato gastrointestinal; 

• É um substrato seletivo para um número limitado de 

bactérias potencialmente benéficas do cólon, que são 

estimuladas para crescem e desenvolvem atividades 

metabólicas; 

• É capaz de promover biota intestinal saudável e, como 

consequência, induza efeitos no lúmen associadas a benefícios 

ao hospedeiro (FULLER;GIBSON, 1999): 

 Essas características se mantém e atualmente os 

principais prebióticos reconhecidos são frutanos que incluem 

frutooligossacarídeos ou oligofrutose (FOS) e inulina, galacto-

oligossacarídeos (GOS) e lactulose. Ainda, dentre os 

prebióticos recentemente estudados devido ao seus benefícios 

à saúde estão os amidos resistentes, trans-oligossacarídeosou 

xylo-oligossacarídeos (XOS), lactosucrose, mucilagens, 

quitina-glucanos e dextrinas resistentes (VALCHEVA;  

DIELEMAN, 2016; ROBERFROID et al., 2010). 
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Figura 1.Estrutura molecular de alguns prebioticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre os oligossacarídeos de ocorrência natural, os 

frutooligossacarídeos (FOS) são os principais compostos 

reconhecidos e utilizados em alimentos aos quais atribuem-se 

propriedades prebióticas (NITSCHKE, 2002). Dependendo do 

comprimento da cadeia, definida pelo número de unidades de 

monossacarídeos e também chamada grau de polimerização 

(DP), os FOS podem ser chamados de oligofrutoses (DP < 10, 

DP média = 4,8) ou inulina (DP 2 - 60, média = 12) (GIBSON; 

ROBERFROID, 1995; NINESS, 1999).  

Os Frutooligossacarideos (FOS) são também chamados 

de açúcares não convencionais e tem tido impacto na indústria 

de alimentos devido às suas características funcionais, além de 

seus aspectos fisiológicos e físicos. Os FOS ocorrem 

naturalmente em muitos alimentos, tais como: chicória, cebola, 

alho, banana, trigo, centeio, cevada, mel entre outros 

(PASSOS; PARK, 2003). Estão entre os prebióticos mais 

estudados e bem estabelecidos atualmente e, devido a isso, 

estão sendo cada vez mais utilizados em novos produtos 

alimentícios, tais como bebidas, iogurtes, biscoitos (KOLIDA; 

TUOHY; GIBSON, 2002; GIBSON et al., 2004), alimentos 

dietéticos, produtos de panificação, barras de cereais, balas e 
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molhos (PASSOS;PARK, 2003). Estudos têm relacionado 

benefícios à saúde com a utilização do FOS na alimentação 

humana como redução do peso corporal e circunferência da 

cintura em indivíduos obesos ou com excesso de peso 

suplementados com FOS diariamente (GENTA et al, 2009; 

PARNELL et al. 2009).  

A inulina, um FOS de importante relevância e facilidade 

de utilização. É definido como um carboidrato frutano 

pertencente ao grupo dos frutooligossacarideos. Em sua 

estrutura química e formada por uma mistura heterogenea de 

polimeros de frutoseGFn (polimeros de glicose-frutose onde n 

representa o numero de unidades frutosil) ou Fm (polimeros de 

frutose onde m representa o numero de unidades frutosil) onde 

as unidades de frutose são unidas por ligações glicosidicas do 

tipo β 2-1, podendo possuir uma unidade deglicose na 

extremidade da cadeia (GIBSON; ROBERFROID, 1995; 

NINESS,1999; MANSO et al., 2008). 

Como consequência da sua estrutura química (ligações 

glicosídicas do tipo β 2-1) a inulina não é digerida no trato 

gastrointestinal superior e alcança o cólon intacta 

(ANDERSSON; ELLEGARD; BOSAEUS, 1999). Amplamente 

distribuída na natureza como composto de reserva dos 

vegetais, a extração da inulina é feita a partir da raiz da chicória, 

que juntamente com alcachofra de Jerusalém, constituem suas 

maiores fontes. A raiz de chicória contem ate 70% de inulina em 

matéria seca, no entanto alho, cebola e aspargos também são 

fontes deste frutano (GIBSON; ROBERFROID, 1995). A inulina 

também serve de fonte para a produção de frutose e através da 

sua hidrólise parcial enzimática obtêm-se a oligofrutose 

(MILLO; WERMAN, 2000; KAUR; GUPTA, 2002). 

Os galacto-oligossacarídeos (GOS) são formados pela 

transgalactosilação da galactose por ação da enzima β-
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galactosidase, a partir de substratos ricos em lactose 

(MAHONEY, 1998). 

Os GOS são produzidos a partir da lactosepor atividade 

de transgalactosilação da enzima β-galactosidase. A enzima b-

D-galactosídeo galactohidrolase designada usualmente como 

β-galactosidase, é igualmente responsável pela reação de 

hidrólise da lactose, formando galactose e glicose. O sítioativo 

da β-galactosidasepossui habilidade similar tanto para 

hidrolisar a lactose quanto para transgalactosilar a galactose 

(JURADO et al., 2002). 

 Os oligossacarídeos obtidos a partir da 

transgalactosilação da galactose por ação da β-galactosidase 

em substratos ricos em lactose são principalmente formados 

por estruturas com ligações β-1,4 e β-1,6 (MACFARLENE et al., 

2008). A formação de GOS ocorre a partir de um substrato rico 

em lactose, notadamente o leite, o soro de leite ou uma mistura 

entre ambos. Outros dissacarídeos, como a lactulose e a 

allolactose, também podem ser formados via 

transgalactosilação (TUNGLAND e MEYER, 2002). 

A lactulose (4-ο-β-D-galactopiranosil-D-frutose) sofre 

transgalactosilação formando trissacarídeos diferentes 

daqueles obtidos da lactose. A lactulose é um açúcar não 

redutor que possui um poder dulçor que se assemelha ao da 

sacarose (JURADO etal., 2002). 

Outras substâncias também tem sido estudadas como 

possíveis prebióticos, como a rafinose que é obtida da extração 

de alimentos vegetais, em especial a soja. Os 

glicooligossacarídeossão obtidos por transglicosilação da 

glicose via α-glicosidase (TUNGLAND e MEYER, 2002). 

Os prebióticos podem afetar beneficamente o 

hospedeiro, por estimularem seletivamente a proliferação ou 

atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon, 
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principalmente o crescimento de Bifidobactérias e Lactobacillus, 

que têm ações na promoção da saúde. As bactérias na 

presença de prebióticos produzem ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC) no cólon. Exemplos destes são o acetato, 

propionato ou butirato (ROBERFROID et al., 2010).   Os AGCC 

atuam como fonte de energia para os colonócitos, acidificam o 

lúmen intestinal, garantindo a supressão de agentes 

patogênicos e causando efeitos fisiológicos locais e sistêmicos 

(SEKIROV et al., 2010; ROBERFROID et al., 2010).  Estudos 

também têm reportado envolvimento dos AGCC  na regulação 

do metabolismo energético, aumento do peso corporal por 

síntese e deposição de gordura e aumento do estado 

inflamatório (SHEN et al., 2013;  EREJUWA et al., 2014). 

Entre os principais efeitos benéficos sobre a saúde 

podemos destacar a modulação das funções fisiológicas 

chaves, como a absorção de cálcio e possivelmente do 

metabolismo lipídico; o efeito bifidogênico (estimulando a 

predominância de bifidobactérias no cólon); a modulação da 

composição da microbiota intestinal (a qual exerce um papel 

primordial na fisiologia gastrintestinal); a modulação do sistema 

imunológico; prevenção da incidência ou melhoria na gravidade 

e duração das infecções gastrintestinais (diarréia do viajante, 

diarréia aguda e diarréia ocasionada a antibióticos); 

modificações das condições inflamatórias (tais como síndrome 

do intestino irritável, colite ulcerativa, doença inflamatória do 

intestino); regulação dos distúrbios metabólicos relacionados à 

obesidade (diabetes tipo 2) e redução do risco de câncer de 

cólon (ROBERFROID, 2002; CHARALAMPOPOULOS, 

RASTALL, 2012).  
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Figura 2. Reações dos prebióticos sobre a microflora intestinal relativo a 
seus efeitos sobre a saúde. Adaptado de Puupponen-Pimiã et al. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os mecanismos de ação dos prebióticos podem ser 

explicados de diversas maneiras. Com relação ao metabolismo 

mineral, os prebióticos são capazes de estimular a absorção de 

alguns minerais como cálcio, magnésio, zinco e ferro e 

consequentemente estimular a promoção da mineralização 

óssea. Tal evidência é proveniente de estudos experimentais 

com animais, cujos resultados demonstram que os prebióticos 

aumentam a biodisponibilidade destes minerais. 

Recentemente, estudos com humanos têm evidenciado que os 

efeitos dos prebióticos são dependentes da dose administrada, 
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do tipo de administração, do conteúdo de cálcio da dieta 

consumida, da parte óssea estudada e da idade dos indivíduos 

(ROBERFROID, 2002). 

 Inulina e Frutooligossacarídeos bem como outros 

prebióticos têm sido também relacionados com a absorção de 

cálcio na dieta. Uma alta absorção deste mineral aumenta o 

pico de massa óssea, fator que estimula a redução dos riscos 

de osteoporose em idosos (ABRAMS, 2005). Muitos estudos 

experimentais com ratos e humanos comprovam esse aumento 

na absorção do cálcio assim como de outros minerais 

relacionados com a ingestão de prebióticos. Uma maior 

absorção parece estar mais influenciada pelas concentrações e 

pelo tipo de prebióticos administrados do que pelo cálcio 

ingerido na dieta.  

Existem três possíveis mecanismos envolvidos na 

absorção de minerais estimulados por prebióticos. Inicialmente 

os prebióticos, substratos não-digeríveis, são fermentados por 

flora bacteriana específica, com produção de ácidos graxos de 

cadeia curta e redução do pH, levando a uma melhor 

solubilização dos minerais. Outro possível mecanismo 

envolvido na absorção de minerais ocorre nas vilosidades 

intestinais, onde verifica-se que a altura das criptas, o  número 

de células epiteliais e o fluxo de Cálcio (transporte passivo) são 

aumentados pelos prebióticos e, em nível celular, ocorre 

estímulo para a expressão de Calbidina-D9K e do transporte 

ativo de Cálcio (ROBERFROID, 2002; 

CHARALAMPOPOULOS, RASTALL, 2012). 

De acordo com Roberfroid (2002), a suplementação 

diária com 15g de FOS ou 40g de inulina aumenta 

significativamente a absorção de cálcio em 26% e 58%, 

respectivamente. Abrams (2005) avaliaram o efeito de uma 

mistura de inulina na absorção de cálcio e densidade mineral 
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óssea de adolescentes na faixa etária de 9 a 13 anos de idade, 

após dois períodos de estudo (oito semanas a um ano). Os 

autores verificaram que a absorção de cálcio foi maior nos 

indivíduos que consumiam o prebiótico, nos dois períodos 

analisados. Após o período de um ano, o conteúdo mineral 

ósseo foi estatisticamente maior no grupo de estudo em relação 

ao controle. Os resultados desta pesquisa evidenciaram a 

importância da utilização de prebióticos no melhor 

aproveitamento do cálcio ingerido, principalmente em 

adolescentes que estão em fase de crescimento e, portanto, 

apresentam uma maior necessidade de cálcio.  

Alguns mecanismos também têm sido propostos em 

relação ao efeito dos prebióticos no metabolismo lipídico. Fibras 

prebióticas solúveis podem ligar-se ao colesterol dietético e 

dificultar sua absorção, resultando em uma excreção 

aumentada de colesterol em fezes (YOO et al., 2016).  

A degradação dos prebióticos no intestino conduz à 

produção de ácidos graxos de cadeia curta em quantidades 

adequadas, os quais são absorvidos totalmente no trato 

intestinal. O butirato é metabolizado pelos enterócitos enquanto 

que o acetato e o propionato chegam intactos ao fígado (veia 

porta). Uma vez que o acetato entra no hepatócito, ocorre a 

ativação da enzima citosólica acetil-coenzima-A sintetase 2 e 

fica incorporado aos processos de lipidogênese e 

colesterogênese. Esse mecanismo tem sido proposto como a 

base do efeito hipercolesterolemiante de alguns hidratos de 

carbono não-digeríveis como a lactulose, cuja fermentação 

ocorre no cólon e resulta em um aumento de acetato 

(DELZENE, 2002).  

Contudo, o propionato age como um inibidor competitivo 

da proteína que se encarrega da entrada de acetato na célula 

hepática, um fenômeno que contribui para a redução da 
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lipidogênese e colesterogênese, em estudos in vitro com 

hepatócitos de ratas. A produção de altas concentrações de 

propionato mediante fermentação tem sido proposta como um 

mecanismo que explicaria a diminuição dos níveis séricos e 

hepáticos de colesterol em ratas alimentadas com amido 

resistentes ou frutanos. Este fato ocorre devido à diminuição da 

expressão de enzimas lipogênicas no fígado pelo propionato, 

as quais estão implicadas na síntese de triglicerídeos e ácidos 

graxos, o que resulta na redução dos níveis de colesterol sérico 

(DELZENE, 2002; CUMMINGS; MACFARLANE, 2002).  

Em relação ao efeito bifidogênico, diversos estudos 

experimentais demonstraram a aplicação de inulina e 

frutooligossacarídeos como fatores bifidogênicos. 

Conseqüentemente, há um estímulo do sistema imunológico do 

hospedeiro e uma redução nos níveis de bactérias patogênicas 

no intestino com efeitos resultantes no alívio da constipação 

intestinal, redução dos riscos de osteoporose e redução do risco 

de arteriosclerose (através da diminuição da síntese de 

triglicerídeos e ácidos graxos no fígado e da redução do nível 

desses compostos no sangue) (SHEN et al, 2013; 

ROBERFROID et al, 2010). 

A modulação da composição da microbiota intestinal 

desencadeada pelos prebióticos engloba diversos efeitos. Com 

a redução do pH estimulam o crescimento epitelial e a 

proliferação das criptas intestinais. Foi verificado um aumento 

na densidade celular da mucosa intestinal de porcos 

alimentados com o prebiótico frutooligossacarídeo, bem como 

um aumento na altura das criptas das células intestinais do 

cólon proximal e distal (CUMMINGS; MACFARLANE, 2002; 

OLGUIN, 2005; MIMAMIDA, 2005). 

A função moduladora dos prebióticos no sistema 

imunológico pode ser explicada através de três mecanismos: o 



O USO DE PREBIÓTICOS EM ALIMENTOS 

69 
 

contato direto das células imunes do intestino com a parede 

celular e\ou componentes citoplasmáticos de bifidobactérias e 

bactérias ácido-lácticas, cujo crescimento foi estimulado pela 

ação dos prebióticos; pela fermentação dos prebióticos com a 

conseqüente produção de ácidos graxos de cadeia curta e a 

pela secreção de muco induzida por prebióticos (BOSSCHER; 

FRANCK, 2006). Muitas pesquisas têm demonstrado também 

que as bactérias lácticas podem exercer uma atividade 

antimicrobiana seletiva sobre alguns microorganismos 

patógenos do trato gastrintestinal. A atividade antimicrobiana 

destas bactérias se deve a acumulação de bacteriocinas, 

antibióticos, água oxigenada, ácido láctico e ácido benzóico 

(CAO, 2005). 

 As bifidobacterias também têm sido associadas a 

modulação da função epitelial e integridade de barreira 

endotelial (CANI et al., 2009). O uso regular de prebioticos 

ainda podediminuir os níveis de inflamação sistêmica através 

da redução dos marcadores inflamatórios, tais como TNF-α e 

IL-6 em indivíduos suplementados com 10g de inulina diária por 

8 semanas (DEHGHAN et al., 2014; VALCHEVA et al., 2016).  

 Devido a alta capacidade de retenção de água, as fibras 

aumentam a distensão no estômago  o que e está diretamente 

associado ao esvaziamento gástrico lento e maior sensação de 

plenitude além de poderem reduzir a absorção de glicose e 

assim regular a resposta insulínica (SLAVIN et al., 2013). 

Em relação ao risco de câncer de cólon, os estudos em 

animais e humanos revelam que frutooligossacarídeos são 

seletivamente utilizados pelas bifidobactérias, atividade que 

melhora a flora intestinal, aliviando a constipação, reduzindo o 

nível de colesterol no sangue e suprimindo a produção de 

substâncias putrefativas. Uma vez balanceada a flora intestinal, 

reduz-se o acúmulo de metabólitos tóxicos decorrentes de 
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processos fermentativos e consequentemente a incidência de 

câncer colônico (GUDIEL-URBANO; GONI, 2001; 

WESTERBEEK, 2006). Os prebióticos podem reduzir o risco de 

desenvolvimento de câncer de cólon por mecanismos diretos 

(produção de metabólitos protetores, como por exemplo, 

butirato, que estimulam a apoptose de células cancerígenas) e 

indiretos (o crescimento de bactérias ácido-lácticas tem efeito 

inibitório em muitas bactérias que produzem enzimas 

carcinogênicas) (GUDIEL-URBANO; GONI, 2001; 

WESTERBEEK, 2006). 

A prospecção da utilização de prebióticos em alimentos 

torna-se relevante diante da produção dos funcionais. Os 

prebióticos devem manter-se estáveis durante todo o 

processamento dos alimentos e sem afetar negativamente suas 

propriedades organolépticas. Oligossacarídeos são, em geral, 

muito estáveis a condições ácidas e a altas temperaturas e por 

essa razão eles podem ser potencialmente adicionados a uma 

variedade de alimentos aquecidos ou ácido, tais como iogurtes, 

leites fermentados, soro de leite, frutas pasteurizadas, sumos e 

produtos de padaria.  

A inulina e Frutooligossacarídeos têm sido sugeridos 

para ser menos estáveis do que outros oligossacáridos em 

condições de pH baixo e temperaturas elevadas, especialmente 

a combinação dos dois em condições muito ácidas. Um estudo 

avaliou a aplicação do Bifidobacterium BB-12 com prebióticos 

sobre as propriedades sensoriais de creme de ricota e os 

resultados das análises sensoriais mostraram que a adição de 

bifidobactérias no creme ricota resultou numa boa 

aceitabilidade do produto (CHARALAMPOPOULOS; RASTALL, 

2012; FRITZEN-FREIRE, 2013). 

Fuchs (2005) determinaram as melhores condições para 

o desenvolvimento de um "iogurte" de soja suplementado com 
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frutooligossacarídeos e inulina e indicaram que a 

suplementação do "iogurte" de soja deve ser feita adicionando-

se 14,24% de oligofrutose; 4,43% de inulina e tempo de 

fermentação de 6 horas. A aplicabilidade da utilização da inulina 

em diversos produtos tem sido evidenciada para lácteos, 

sobremesas, pães, cereais, recheios, produtos cárneos e 

chocolates (FRANCK, 2002). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 Diante do exposto, esta revisão possibilitou uma coleta 
de dados sobre a importância dos prebióticos nos alimentos e 
suas relações com a saúde através da modulação da microbiota 
intestinal.  Através  da produção, principalmente de AGCC no 
cólon, a uma série de alterações relacionadas a homeostase 
orgânica são induzidas.  Dentre os benefícios reportados estão 
redução dos marcadores inflamatórios, dislipidemias, auxílio na 
perda de peso, manutenção da glicose e até mesmo na 
prevenção de câncer. É importante ressaltar que  os prebióticos 
estão disponíveis na natureza nos vegetais, devendo compor 
uma dieta saudável e equilibrada como estratégia de prevenção 
de doenças crônicas, sobretudo à população que vem sofrendo 
fortes impactos negativos à saúde com o consumo demasiado 
de alimentos com potencial negativo na saúde humana.  
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RESUMO: O objetivo deste artigo é conhecer as atividades inerentes 

à gestão da qualidade higiênico-sanitária da alimentação servida em 

sondas petrolíferas, localizadas em locais remotos do Rio Grande do 

Norte. Realizou-se a coleta de dados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com os os gestores, análise documental e visitas in 

loco. A amostra abrangeu todas as Unidades de Alimentação e 

Nutrição que fornecem refeições para bases remotas onshore no 

estado. As categorias de análise foram definidas com base nos 

indicadores de qualidade sanitária com base em Ebone (2010). Os 

dados foram tratados por análise de conteúdo com auxilio do software 

atlas.ti. As refeições são fornecidas por contratação de serviços via 

licitação. Cada UAN é responsável por varias sondas, distantes até 

125km. As contratadas mantém nas UANs um sistema de gestão da 
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qualidade próprio, que contempla os aspectos relacionados a 

monitoramento, ação corretiva, registro e verificação das etapas de 

produção, do recebimento da matéria-prima ao consumo da refeição 

pronta. Contudo, devido às particularidades do regime de trabalho e 

normas de segurança, dado ao grau de risco da atividade de exploração 

de petróleo, o fornecimento de refeição para cada sonda precisa de 

adequações que impõe desafios à garantia da qualidade higiênico-

sanitária da refeição transportada. Palavras-chave: Gestão da 

qualidade. Refeição transportada. Bases remotas. 

1 INTRODUÇÃO 

 

O segmento da Alimentação Coletiva engloba o processo 

de produção de refeições para coletividades, realizadas fora do 

lar. Atualmente, no Brasil, são fornecidas cerca de 10 milhões 

de refeições coletivas por dia. Dentro deste segmento, a 

terceirização da refeição está ganhando espaço, pois as 

empresas não precisam estruturar uma Unidade de 

Alimentação (ABERC, 2017). 

No caso do setor petrolífero, contratar uma empresa para 

realizar esse  tipo de serviço se torna necessário, pois além de 

postos de trabalho fixos na sede, também possuem bases 

remotas distribuídas em diversos locais diferentes com 

operadores que trabalham diariamente (MONTEIRO et al, 

2010). Os trabalhadores dessas bases estão em regime de 

confinamento, e a alimentação é prerrogativa do trabalho.  O 

cardápio deve atender as necessidades nutricionais e 

adequadas ao tipo de atividade e que assegure o bem estar dos 

trabalhadores (BRASIL, 2002). A alimentação nesses locais é 

fornecida de acordo com as especificações do Programa de 
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Alimentação do Trabalhador (PAT), que possui parâmetros 

nutricionais específicos (BRASIL, 2004; TORRES et al, 2011). 

A gestão das UANs fornecedoras são responsáveis pela 

qualidade dessa alimentação. 

Essas bases remotas se caracterizam por estarem 

localizadas em terrenos não habitados, de difícil acesso e 

transporte. Podem ser um posto de trabalho específico, com 

pouoc trabalhadores, ou sondas de perfuração, habitada por 

uma equipe de trabalho, por um tempo determinado. Estas 

últimas são constituídas de alojamentos coletivos, refeitório e 

unidades de trabalho, dispostos em trailers, em uma área 

delimitada. O cardápio deve atender as necessidades 

nutricionais e adequadas ao tipo de atividade e que assegure o 

bem estar dos trabalhadores (BRASIL, 2002). 

Assim, devido a atividade petrolífera evidenciada no 

estado, muitas sondas permanecem em operação 

simultaneamente, existindo diversos locais em que as refeições 

precisam ser transportadas, logo ressalta-se a importância no 

controle de qualidade higiênico-sanitário. Sabe-se que a 

alimentação de qualidade inadequada pode ser um fator de 

risco para a força do trabalho; o absenteísmo é um indicador 

importante por está diretamente ligado à produtividade, que por 

sua vez, pode ser afetado por um surto alimentar (BRASIL, 

2014). 

Contudo, os estudos científicos sobre este segmento 

específico ainda são escassos, mantendo os dados no campo 

empírico. Atualmente, cerca de 1000 refeições são servidas nas 

bases remotas do Estado, diariamente. Verificar a a efetividade 

do controle de qualidade dessas refeições é fator precípuo para 

segurança alimentar do trabalhador e, consequentemente, 
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manutenção do contrato de terceirização e confiança da 

empresa contratante. 

Sendo assim, o presente estudo objetivou-se conhecer 

os aspectos relacionados à gestão da qualidade higiênico-

sanitária das refeições servidas em bases remotas, no contexto 

do setor petrolífero no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caso do tipo exploratório, com 

abordagem qualitativa (YIN,2009). Este estudo atende aos 

preceitos ético-legais e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências de Saúde do Trairi 

(FACISA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), CAAE 37350314.5.0000.5568. 

A amostra consistiu de todas as UANs que forneciam 

refeições para bases remotas petrolíferas situadas no estado 

do Rio Grande do Norte. Após consentimento, a coleta de 

dados foi efetuada no período entre março e abril de 2015.  

Foram entrevistados oito gestores: sendo cinco nutricionistas, 

dois gerentes de produção e um gerente de qualidade, 

responsável geral pelas UANs.  

As entrevistas foram realizadas in loco, com duração 

média de uma hora cada, as quais foram gravadas e transcritas. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário 

semiestruturado. Inicialmente foram definidas as variáveis da 

pesquisa, com base em Ebone (2010) para elaboração do 

roteiro da entrevista, considerando-se: a) legislações sobre 

qualidade higiênico-sanitária (RDC nº 216/2004, RDC nº 275, 

Portaria 326, CVS nº 05/2013); b) Sistemas e ou atividades de 
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gestão da qualidade higiênico-sanitária (Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC); Boas Práticas (BPs); 

Lista de verificação (Check list); Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP); Capacitação dos funcionários para o uso 

dos sistemas; Investimentos em controle de qualidade). Para 

análise documental teve-se acesso ao contrato de fornecimento 

de refeições, onde há itens específicos sobre a qualidade da 

refeição a ser oferecida.  

Realizou-se também visita in loco com objetivo de 

aplicação das entrevistas por um único pesquisador, de 

conhecer o processo de distribuição das refeições e o percurso 

até as sondas de perfuração, de modo a favorecer e ratificar a 

análise de conteúdo efetivada.  

Foram visitadas todas as UANs que fornecem refeições 

para as bases remotas do estado, porém, apenas uma sonda 

de perfuração localizada em base remota pode ser visitada, 

tendo em vista que esse acesso é restrito e só foi permitida à 

pesquisadora a visita a uma das sondas, localizada no 

município de Macau/RN, onde foi acompanhada a entrega da 

refeição.  

A análise dos dados foram realizadas a partir da técnica 

de análise de conteúdo (FLICK, 2009), utilizando como suporte 

o Software atlas.ti. Para este estudo, os códigos extraídos 

foram classificados em categorias definidas a priori e suas 

subcategorias associadas, para posterior análise. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A UANs participantes deste estudo fazem parte de uma 

empresa fornecedora de refeições para as bases remotas do 

setor petrolífero do Rio Grande do Norte, que estão localizadas 
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nas cidades de Guamaré, Alto do Rodrigues, Macau e Mossoró.  

A média de refeições diárias é de 350 refeições por UAN 

(incluindo desjejum, lanche, almoço, jantar e ceia), podendo 

variar o horário de distribuição, tipo do cardápio e sistema de 

distribuição, dada as particularidades do contrato por 

localidade. 

A gestão em cada UAN é composta por um gerente 

(administrador ou nutricionista investido dessa função), um 

responsável técnico (responsável pelas compras e estoque) e 

um nutricionista de produção; um nutricionista é responsável 

pela gestão da qualidade total de todas as unidades.  

Segundo Abreu et al (2012) cabe ao gestor, nutricionista, 

coordenar a equipe, para que a produção e distribuição das 

refeições transportadas viabilize o controle da temperatura até 

que este alimento chegue ao consumidor final e que a 

distribuição ocorra em horário determinado em contrato.   

A empresa adota um Programa de Gestão da Qualidade 

(PGQ) que visa atender os padrões de qualidade de uma 

alimentação saudável e equilibrada, de acordo com a 

necessidade do contratante, e os gestores recebem 

capacitação para sua implementação.  

Os gestores relataram que as condições contratuais 

quanto ao fornecimento de refeições são bem detalhadas pela 

contratante, sendo exigidos quatro tipos de refeições; quatro 

lanches; tipo de acondicionamento destas refeições; cardápios 

com informações nutricionais; fornecimento de matéria prima de 

primeira qualidade; além disso, não é permitida a lavagem de 

nenhum utensílio nas sondas, logo, após cada refeição os 

utensílios são acondicionados em sacos plásticos e destinados 

às UANs para higienização adequada. A empresa contratante 
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fornece estrutura física das UANs, contudo a manutenção fica 

a cargo da contratada. As refeições transportadas em marmitex 

devem obedecer aos mesmos critérios das que são servidas 

nos refeitório, respeitando as condições de higiene, tempo e 

temperatura regida pela RDC nº 216/2004.  

Vale salientar que como cada local possui características 

distintas quanto ao tipo de atividade, existem algumas 

especificações destacas no contrato como, por exemplo, a 

exigência de um funcionário nos refeitórios móveis localizados 

nas bases remotas. Destaca-se que o horário de entrega das 

refeições deve ser respeitado independente da distância entre 

a UAN e a sonda, logo, cabe ao gestor planejar o horário de 

término de produção das refeições, que também atendam os 

critérios de tempo e temperatura para garantir a qualidade dos 

alimentos. 

Os funcionários também são treinados na 

operacionalização, monitoramento e preenchimento das 

planilhas de registro. Não foram observadas ações corretivas 

pré-estabelecidas para adequação dos itens contratuais em 

caso de desvios detectados durante o monitoramento dirigido 

ao controle das refeições enviadas à bases remotas. 

Ocorre trimestralmente auditorias in loco - conduzidas 

pelo supervisor geral de qualidade da empresa, afim de verificar 

se os quesitos de qualidade impostos pelo contrato estão sendo 

cumpridos. O monitoramento do processo de gestão de 

segurança dos alimentos colabora para a melhoria contínua, 

sendo a política de qualidade da empresa importante nesses 

processos, uma vez que os gestores das unidades devem 

fornecer evidências de seu comprometimento com a 

implantação do sistema de qualidade, o PGQ, bem como com 
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sua melhoria contínua através de comunicação formal a toda a 

empresa (MORAIS; COSTA, 2013). 

Observou-se que são estabelecidos rígidos padrões de 

qualidade, pois problemas como ocorrência de DTA podem 

ocasionar prejuízos financeiros a empresa e prejudicar seus 

indicadores de desempenho. Um surto alimentar gera um 

grande transtorno, pois uma vez confirmado o surto, através do 

setor médico da contratante, fica obrigada a contratada a pagar 

multa, assim, procurar investigar a origem de uma DTA deve 

fazer parte de revisão dos processos de controles e medidas 

corretivas efetuadas da empresa, pois elucida o gestor acerca 

dos principais alimentos envolvidos (DIAS et al, 2011).  

Paradoxalmente, os dados do estudo mostraram que os 

controles estão bem sistematizados para a distribuição 

centralizadas que ocorrem nas UANs, mas para as bases 

remotas não obsevou-se nenhum tipo de controle relacionado, 

principalmente, a temperatura, em virtude do tempo de 

distribuição. 

As refeições produzidas são distribuídas em dois 

sistemas: balcão de distribuição na própria UAN, e refeição 

transportada às bases descentralizadas, incluindo as remotas, 

que pode ser distribuída em marmitex (individual) ou hot box 

isotérmico distribuídos no balcão de distribuição. As refeições 

transportadas às sondas em atividade, cobre as bases distribuídas em 

um perímetro de até 125 km (aproximadamente 1h e 50’ de distância). 

Na atividade confinada, geralmente em salas de controle 

e operações restritas, onde só trabalha um ou, no máximo, dois 

funcionários por vez, a opção é pelo envio do marmitex. Os 

gestores relatam que embora nem todos esses locais sejam 

distantes e a refeição pode chegar entre 10 minutos a 1hora, 
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não há garantia do horário em exato que o funcionário se 

alimente - mesmo recebendo a quentinha em horário 

determinado, dentro dos parâmetros sanitários exigidos, logo 

reconhecem o risco associado.  

E os locais mais distantes, as sondas de perfuração, a 

refeição é enviada em cubas de inox dentro de hot box, recebida 

por um funcionário da empresa contratada (taifeiro), que fica 

responsável por organizar os alimentos na linha de distribuição, 

confome pode ser visualizado na Figura (1). Nesses locais, há 

um trailer que funciona como refeitório, dotado de balcão 

quente e balcão frio, geladeira, mesas e cadeiras, micro-ondas, 

pia para lavagem de mãos, televisão, armários, depósitos de 

descarte de lixo e utensílios de necessários para uma cozinha.  

 

Figura 1. Fluxograma de distribuição das refeições 

transportadas para as bases remotas.  
    Fonte: autoria própria, 2015 
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A refeição chega no local com cerca de 15 minutos de 

antecedência e fica no balcão de distribuição durante 1 hora a 

2 horas para que os funcionários se sirvam. As sobras limpas e 

o resto de ingesta são descartados em sacos de lixos que são 

recolhidos pela empresa contratada no horário da refeição 

seguinte. Abreu et al (2012) citam dois pontos importantes a 

serem verificados em refeições transportadas: o horário de 

consumo das refeições em cada ponto de entrega, e a 

infraestrutura desses locais, pois são fundamentais para a 

garantia da qualidade higiênico-sanitária.  

Os refeitórios móveis funcionam como anexos das UANs 

(refeição descentralizada), onde o risco higiênico-sanitário é 

aumentado devido, principalmente, ao transporte. Dado que a 

refeição para as bases remotas pode ser enviada em hot-box, 

quentinhas ou marmitex, o controle da temperatura durante o 

transporte deve ser utilizado como parâmetro de garantia da 

qualidade, considerando o risco de contaminação iminente 

(BUNHO, 2001). 

As UANs seguem os procedimentos de boas práticas 

estabelecidos pela legislação vigente – a resolução RDC nº 

216/2004 da ANVISA; e implantado os quatro POPs exigidos 

pela RDC nº 216/04. Embora a CVS 05/2013 seja uma 

legislação estadual – São Paulo – os gestores relataram adesão 

por possuir parâmetros de limiares de tolerância para 

monitoramento da temperatura, servindo de base para 

elaboração do PGQ da empresa.  

Quanto às Boas práticas identificou-se que, além da 

preocupação com o cumprimento do disposto nas legislações 

sanitárias, há monitoramento efetivo dos POPs. A ferramenta 
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base é o próprio check list, que após diagnóstico é realizado o 

plano de ação possibilitando que o gestor observe a 

necessidade de ações corretivas com base no que foi 

diagnosticado. Neste sentido, percebeu-se que na sede, todo o 

processo de produção é bem controlado e efetivo, mas durante 

a distribuição a ênfase dada à distribuição centralizada deixa 

em segundo plano às refeições transportadas às sondas. 

Isso pode ser ratificado quando se analisa a 

preocupação que emerge nos gestores e nutricionistas sobre a 

qualidade da refeição Figura (2).  

 

Figura 2. Temas emergentes sobre a preocupação dos 
gestores em relação à qualidade da refeição oferecida.  
          

 
Fonte: autoria própria, 2017 elaborado com auxilio do software Atlas.ti 

 

A nuvem de palavras ilustrada na Fig. (2) põe em 

evidência a qualidade da matéria-prima adquirida e a 
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apresentação da refeição pronta, muito ligada às reclamações 

do usuários realizadas no refeitório da sede (centralizado), 

conforme pode ser visualizado na Figura (2). O contrato foi a 

variável que apareceu com mais frequência, pois tem relação 

direta com os custos. 

Por outro lado, quando perguntados sobre a definição de 

uma refeição segura no contexto das bases remotas, 

“temperatura” aparece em maior destaque, seguido de 

“controle”, “DTA” e “higienização”, evidenciando o 

conhecimento dos getores sobre o risco inerente Figura (3). 

 

Figura 3. Percepção dos gestores sobre uma refeição segura  
 

 
Fonte: autoria própria, 2017 elaborado com auxilio do software Atlas.ti 

 

O termo “temperatura” foi expressivo nas respostas, 

sendo visto como aspecto importante para a segurança 

higiênico-sanitária da refeição. Segundo o estudo de Bunho 



ALIMENTAÇÃO ONSHORE: ASPECTOS DA GESTÃO DA QUALIDADE 
HIGIÊNICO-SANITÁRIA DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM BASES REMOTAS DE 

PÓLOS PETROQUÍMICOS 

88 
 

(2001) com refeições enviadas aos cortadores de cana a 

refeitórios remotos, tempo foi pouco enfatizado pelos gestores, 

logo, encontrou-se perda de 35,8ºC nas refeições enviadas em 

marmitas e de 17,4ºC para aquelas enviadas em hot- box. Além 

disso, encontrou C.fecal e B.Cereus nas primeiras durante o 

período de distribuição. O binômio tempo-temperatura é um 

fator importante, pois alimento exposto à temperatura 

inadequada por um longo tempo contribui para o crescimento 

da atividade microbiana, podendo ocasionar surtos alimentares 

(SILVA, 2013; BOTELHO et al, 2013). 

Por fim, a Fig. (4) ilustra a associação entre a percepção 

dos getores sobre uma refeição segura e a qualidade da 

refeição oferecida. Os gestores compreendem a definição de 

qualidade higiênico-sanitária e sua relação com uma refeição 

segura. A satisfação do cliente e cumprimento da legislação 

apresentou associação direta com a exigência contratual. A 

ausência de DTA identificada por eles aponta relação com a 

qualidade higiênico-sanitária, que por sua vez se associa ao 

cumprimento da legislação. 

A gestão de qualidade das refeições fornecidas em 

bases remotas parece atender os requisitos legais, no entanto 

a concepção de conceitos de segurança alimentar parece ser 

exemplificada de forma mais coesiva quando o gestor possui 

formação profissional como nutricionista. A exigência contratual 

se apresenta como um fator importante na garantia da 

qualidade do serviço, pois observou-se preocupação dos 

gestores com o cumprimento das especificações do contrato. O 

que é confirmado por outros estudos brasileiros como o de 

Almeida, Costa e Gaspar (2012), que também observou 



ALIMENTAÇÃO ONSHORE: ASPECTOS DA GESTÃO DA QUALIDADE 
HIGIÊNICO-SANITÁRIA DAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM BASES REMOTAS DE 

PÓLOS PETROQUÍMICOS 

89 
 

expressão significativa acerva do cumprimento de cláusulas 

contratuais por parte da administração de UANs. 

Figura 4. Garantia da qualidade da refeição servida em bases 

remotas, na ótica dos gestores. Rio Grande do Norte, 2015. 

 
 Fonte: autoria própria, 2017 elaborado com auxilio do software Atlas.ti 

 

4 CONCLUSÕES  

 

No geral, as UANs possuem um sistema de qualidade, 

bem como nutricionistas exclusivos para controle de qualidade 

e capacitação anual dos colaboradores; porém é necessário 

que os gestores estejam atentos quanto as peculiaridades do 

fornecimento de refeições em bases remotas, pois 

independente da distância entre a produção e o consumidor 

final, os alimentos devem chegar com segurança. Assim, 

planejar a melhor rota de transporte, visando o menor tempo, e 

orientar os colaboradores quanto as medidas de controle, 
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principalmente relacionados à temperaturam dessas refeições, 

são formas de efetivar o processo de garantia da qualidade nas 

bases remotas. 

Sugere-se, como continuidade desta pesquisa e para 

aumento do escopo de discussão científica sobre este 

segmento específico, com riscos higiênico-sanitários evidentes 

e próprios, que pesquisas sejam realizadas também com os 

colaboradores dos refeitórios móveis, para melhor 

compreensão da efetividade do sistema de qualidade adotado.  
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RESUMO: A preocupação com a qualidade nos serviços de 
alimentação coletiva torna-se ainda mais importante quando se 
refere ao PNAE, visto que os indivíduos atendidos por escolas 
públicas e entidades filantrópicas integram o grupo mais 
vulnerável, com condições socioeconômicas precárias. Nesse 
sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições 
higiênico-sanitárias de escolas estaduais localizadas em Santa 
Cruz-RN. A verificação das condições higiênico-sanitárias das 
cozinhas das escolas incluídas nesta pesquisa foi desenvolvida 
através de aplicação de check-list elaborado e validado por 
CECANE/FNDE (2012) baseado nas legislações brasileiras de 
qualidade sanitária de alimentos. Os resultados obtidos foram 
de que a maioria das escolas estudadas apresentava grau de 
risco regular sendo os valores de maiores inadequações 
presentes nos seguintes itens “manipuladores”, “processos” e  
“produções” . Nesse contexto, pesquisas evidenciam que é de 
extrema importância que haja a capacitação dos manipuladores 
de Unidade de Alimentação e Nutrição e que sempre estejam 
sendo fiscalizados para se ter como garatia de qualidade 
sanitária do local. Na escola, a alimentação é fundamental para 
o desempenho dos escolares, porém deve ser de qualidade 
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(sensorial e microbiológica). Desse modo, é necessário ações 
e orientações sobre o cuidado sanitário dos alimentos, a fim de 
garantir a prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos 
(DTA), contribuindo para a promoção à saúde no ambiente 
escolar. 
Palavras-chave: Saúde do Escolar; Controle Higiênico-
Sanitário de Alimentos; Programa Nacional da Alimentação 
Escolar. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação escolar visa contribuir para o crescimento e 

o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 

saudáveis dos alunos de toda a educação básica matriculados 

em escolas públicas e filantrópicas, para tanto o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento em Educação (FNDE) promove a 

transferência de recursos financeiros por meio do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2013). 

A preocupação com a qualidade nos serviços de 

alimentação coletiva torna-se, ainda, mais importante quando 

se refere ao PNAE, visto que os indivíduos atendidos por 

escolas públicas e entidades filantrópicas integram o grupo 

mais vulnerável, com condições socioeconômicas precárias. 

Sendo um dos eixos prioritários para a obtenção de alimentação 

saudável nas escolas a implantação de procedimentos de boas 

práticas de manipulação de alimentos nos locais de produção e 

fornecimento de alimentos (VILA; SILVEIRA; ALMEIDA, 2014; 

BRASIL, 2006). 

A contaminação, normalmente, ocorre durante os 

processos de manipulação e preparo dos alimentos. Uma vez 

contaminado por os parasitas, substâncias tóxicas e micróbios, 
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prejudiciais à saúde, os alimentos podem transmitir doenças. 

Entre os sintomas mais comuns de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA) destacam-se os vômitos e diarreias, dores 

abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão e olhos 

inchados (BRASIL, 2004). 

A preocupação em ofertar o alimento saudável e com 

garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e 

tecnológica aos escolares é o produto final de uma cadeia de 

processos, que vai desde a produção até a distribuição 

(BRASIL, 2012).  

Dessa forma, é fundamental o uso das ferramentas de 

análise de risco as quais tem por finalidade facilitar a avaliação 

das condições sanitárias das escolas por meio de uma lista de 

verificação e auxiliar na elaboração do Manual de Boas Práticas 

(MBP). A aplicação da Lista de verificação em boas práticas 

para unidades de alimentação e nutrição escolares permite 

fazer uma avaliação das condições higiênico-sanitárias da 

escola. A lista possibilita ainda classificar a escola em função 

do nível de atendimento aos requisitos sanitários em grau de 

risco (CECANE/FNDE, 2012).  

Nesse sentido, observa-se a necessidade de avaliar as 

condições higiênico-sanitárias de seis escolas estaduais 

localizadas em Santa Cruz-RN.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo quantitativo e analítico, desenvolvido 

entre 2014 e 2015, em escolas estaduais de Santa Cruz-RN. O 

campo da pesquisa foi às cozinhas de escolas estaduais da 

zona urbana de Santa Cruz (RN), sendo assim, a amostra é 
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composta por seis unidades. A pesquisa foi realizada, in loco, 

por meio de observação direta dos pesquisadores. O período 

da coleta de dados foi de agosto de 2014 a dezembro de 2015. 

Os avaliadores foram discentes do estágio curricular obrigatório 

em Alimentação Escolar da graduação em Nutrição da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN). 

A verificação das condições higiênico-sanitárias das 

cozinhas das escolas incluídas nesta pesquisa foi desenvolvida 

através de aplicação de check-list elaborado e validado por 

CECANE/FNDE (2012) baseado nas legislações brasileiras 

RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004), Resolução SS-196/1998 

(SÃO PAULO, 1998), Portaria CVS nº 06/1999 (SÃO PAULO, 

1999), Portaria nº 542/2006 (RIO GRANDE DO SUL, 2006) e 

listas de verificação utilizadas por nutricionistas de secretarias 

de educação de municípios brasileiros. 

O check-list contempla informações relevantes sobre a 

conformidade de itens obrigatórios com 99 questões descritas 

em seis blocos, tais são: I. Edifícios e Instalações da Área de 

Preparo de Alimentos; II. Equipamentos para Temperatura 

Controlada; III. Manipuladores; IV. Recebimento; V. Processos 

e Produções; VI. Higienização Ambiental. 

Segundo CECANE/FNDE (2012), a cada uma das 

questões da lista de verificação são atribuídas notas que variam 

de zero a oito, conforme o grau de risco e importância para a 

segurança dos alimentos. Todas as respostas assinaladas na 

alternativa “não”, que caracterizam a não conformidade do item 

às boas práticas, recebem o escore zero. Em relação às 

alternativas assinaladas como “sim”, os escores são atribuídos 

pela ferramenta de acordo com as características da questão: 

oito – para os itens que representam condições ou situações 

que evitam a multiplicação de microrganismos; quatro – para os 
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que evitam a sobrevivência de microrganismos; dois – para os 

que evitam a contaminação cruzada por contato direto com o 

alimento; um – para os que evitam a contaminação cruzada, 

sem contato direto com o alimento. 

Além disso, para cada um dos blocos está estipulado um 

peso (k, igual a 10, 15, 25 ou 30), conforme o grau de risco e 

importância para a segurança dos alimentos. Para o cálculo dos 

pontos obtidos em cada bloco da lista de verificação é aplicada 

a fórmula: PBx = (Σx/Px – ΣNAx) kx, onde PBx é a pontuação 

alcançada no bloco X (1 a 6), Σx é o somatório das notas obtidas 

nos itens do bloco X, Px é a pontuação máxima possível no 

bloco X, ΣNAx é o somatório das notas das questões não 

aplicáveis no bloco e, kx é o peso atribuído ao bloco X. 

Após o cálculo de pontos obtidos em cada um dos blocos 

(PB), os resultados obtidos foram somados. 

Para cada escola é obtida uma pontuação final e com base 

nesse valor a escola é classificada em um grau de risco 

sanitário: muito alto (0-25%); alto (26-50%); regular (51-75%); 

baixo (76-90%); e, muito baixo (91-100%). 

Vale ressaltar que para a confidencialidade dos dados, as 

escolas receberam letras, variando de A a F. 

Para tabulação, foi realizada uma análise descritiva dos 

dados através do Microsoft Excel® versão 2013. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme a tabela (1), observa-se que a maioria das 

escolas tem grau de risco regular (51 a 75%), apenas a escola 

A e F apresentaram risco alto e baixo, respectivamente. 
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Tabela (1): Grau de risco das escolas estaduais de Santa Cruz 

(RN), 2014 a 2015. 

Grau de Risco Sanitário das Escolas Estaduais  

 
Escol

a A 

Escol

a B 

Escol

a C 

Escol

a D 

Escol

a E 

Escol

a F 

Médi

a 

Edifícios e 

Instalações 

da Área de 

Preparo de 

Alimentos 

2,92 3,82 2,71 6,20 2,50 4,93 3,85 

Equipament

os para 

Temperatur

a 

Controlada 

3,00 11,67 7,00 15,00 5,00 12,70 9,06 

Manipulador

es 
10,42 21,15 20,83 17,00 17,30 23,10 

18,3

0 

Recebiment

o 
7,27 10,00 10,00 10,00 8,20 9,10 9,10 

Processos e 

Produções 
16,74 13,94 16,73 20,00 21,40 22,17 

18,5

0 

Higienizaçã

o Ambiental 
1,58 3,33 1,58 3,90 2,70 4,13 2,87 

Total 41,93 63,91 58,85 72,10 57,10 76,13 - 

Fonte: Autoria própria 

 

É possível observar ainda na Tab. (1) que os itens que 

apresentaram maiores resultados de inadequação de forma 

geral nas escolas avaliadas diz respeito a “Manipuladores” e 

“Processos e produções”, estando estes dois itens relacionados 

à pessoa física que manipula os alimentos e sua conduta diante 

as atividades, como utilização de uniformes limpos, uso de 

EPIs, procedimento de lavagem de mãos, processo de 

descongelamento de alimentos, entre outros aspectos.  
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A partir disso, Sacool (2006) afirma que são de extrema 

importância para a UAN, em especialmente as escolares, que 

todos os manipuladores passem por processos de capacitações 

regulares e sejam fiscalizados com frequência, contribuindo 

assim, para o aperfeiçoamento das técnicas de preparo e 

garantia da qualidade sanitária do local. E que, além disso, haja 

um profissional responsável, nutricionista, para elaborar 

manuais e instruções que orientem os manipuladores, assim 

como realizar direcionamentos e fiscalizações diariamente 

(ANDREOTTI et al., 2003) 

Na pesquisa de Gomes, Campos e Monego (2012) com 

704 escolas públicas do Estado de Goiás obtiveram resultados 

semelhantes, onde da etapa de diagnóstico (em 2004 e 2005) 

para a fase de monitoramento (em 2010), verificaram-se, 

quanto ao nível de conformidade, a redução de sete para duas 

UAN escolares classificadas como insatisfatório e o aumento de 

UAN classificadas regular, ou seja, uma variação de 50% para 

78%. Em ambos os momentos de investigação, apenas duas 

(11%) das UAN avaliadas encontraram-se na classificação de 

satisfatório. 

Na Figura (1), encontram-se os percentuais médios de 

adequação das seis escolas estaduais estudadas referentes 

aos seguintes itens: Edifícios e Instalações da Área de Preparo 

dos Alimentos, Equipamentos para Temperatura Controlada, 

Manipuladores, Recebimento, Processos e Produções e, 

Higienização Ambiental. 

Observa-se que 38,5% dos Edifícios e Instalações da Área 

de Preparo dos Alimentos das escolas estavam adequados e 

61,5% de inadequados. As principais inadequações 

encontradas foram: a presença de objetos em desuso; os pisos, 

paredes, forros, teto, portas e janelas da área de produção 
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apresentavam material impróprio; iluminação sem proteção 

contra quedas e explosões; janelas sem a presença de telas 

milimetradas; portas sem protetor de rodapé; ventiladores no 

ambiente, incidindo diretamente sobre os alimentos 

distribuídos; presença de insetos, desrespeitando o que é 

estabelecido pela RDC nº 216/2004. 

 

Figura (1): Percentual médio e desvio padrão de adequação e 

inadequação de seis escolas estaduais de Santa Cruz (RN), 2014-

2015. 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

Em um estudo semelhante realizado em Salvador 

(CARDOSO et al., 2010) em que se avaliou os mesmo itens, 

entre eles Edifícios e Instalações, observou-se que 77% das 

escolas avaliadas não apresentavam teto liso, lavável e 

impermeável, enquanto 76,6% não contavam com portas 

ajustadas aos batentes e 96,2% não possuíam proteção das 

aberturas através de tela milimétrica, resultados que 

corroboram com o presente estudo.  
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No estudo de Silva, Germano e Germano (2000) para 

avaliar dez escolas estaduais de ensino de São Paulo, 

encontraram que 70% das unidades estavam inadequadas 

quanto a estes itens. Como também foi visto por Oliveira, Brasil 

e Taddei (2008) em 13 creches municipais de São Paulo em 

que todas estavam inadequadas. Esses resultados são 

concordantes com o presente estudo. 

Um dos itens mais inadequados, não apenas neste 

presente estudo, mas como na literatura nacional e 

internacional, está relacionado à higienização das mãos no 

momento da manipulação, visto que a RDC nº 216 preconiza a 

presença de lavatórios exclusivos para as mãos na área de 

manipulação a disposição dos manipuladores. Corroborando 

com o estudo de Cardoso et al. (2010) que mostrou que em 

mais de 90%  das escolas não haviam os lavatórios exclusivos, 

nem sabonete líquidos inodoros (98,3%), produto antisséptico 

(98,7%), toalha de papel (97,9%) e coletor de papel na área de 

manipulação (98,3%), também preconizados na legislação. 

Em relação aos Equipamentos para Temperatura 

Controlada, 39,6% dos itens estavam inadequados, uma vez 

que, a maioria das escolas não possui termômetro ou balcão 

térmico de distribuição para o controle, contribuindo para a 

proliferação de microrganismos. Silva, Germano e Germano 

(2000) encontraram inadequação em todas as creches 

estudadas, enquanto Cardoso et al. (2010) encontraram uma 

adequação de 84,3% nas escolas, uma vez que o período entre 

o preparo e o consumo era inferior a duas horas, o que limita as 

chances de contaminação e multiplicação microbiana. 

O binômio tempo/temperatura a que as preparações são 

expostas durante a etapa de distribuição das refeições tem 

grande importância para a segurança dos alimentos. Dessa 
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forma, após serem submetidos à cocção, os alimentos 

preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de 

temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana 

(SÃO JOSÉ, 2012).  

No que diz respeito ao item Manipuladores, este 

apresentou o percentual de adequação de 73,2%, devido ao 

conhecimento dos manipuladores sobre todos os processos, no 

entanto, por dependerem do recurso financeiro e da compra de 

determinados materiais (sabonete líquido inodoro, papel toalha 

não reciclável, lixeira com pedal), mantém algumas atitudes 

incorretas por falta de opções e de condições de melhoria. 

Indicando que, para garantir a segurança dos alimentos deve-

se atingir todo o pessoal envolvido no ambiente escolar. Gallina, 

Simm e Fatel (2008), Oliveira, Brasil e Taddei (2008) 

evidenciam que a preocupação com o manipulador de alimento 

da alimentação escolar deve ser constante para a qualidade 

higiênico-sanitária da unidade.  

O Recebimento foi o bloco com maior percentual de 

adequação (91%), pois há a verificação das características 

organolépticas dos produtos e o prazo de validade, porém não 

há devoluções quando estão inconformes. No entanto, vimos 

na literatura que na cadeia produtiva de alimentos, a recepção 

da matéria é considerada como um dos pontos de controle, 

sendo necessário o máximo de cuidados com a seleção dos 

fornecedores e a fiscalização dos produtos na hora do 

recebimento, pois constituem exigências legais e são capazes 

de garantir uma maior qualidade do produto final (BRASIL, 

2004). 

O bloco Higienização Ambiental apresentou o maior 

percentual de inadequação devido à utilização de produtos de 

limpeza e desinfecção não serem registrados no Ministério da 
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Saúde e não terem local específica para serem armazenados; 

o piso da área de manipulação é varrido a seco confrontando 

as recomendações para a higienização; os panos e esponjas 

utilizados não são higienizados adequadamente como também 

os equipamentos e utensílios; para o controle de vetores e 

pragas não é realizado por empresas terceirizadas.  

Vila, Silveira e Almeida (2014) identificaram que em seis 

escolas públicas municipais de Itaqui/RS, 90,5% tinham 

empresa terceirizada para o controle de vetores e pragas, ao 

contrário do que foi visto no presente estudo. A existência de 

pragas em áreas de manipulação de alimentos podem ser 

veículos de contaminação, acarretando em perdas de alimentos 

e transmissão de doenças, por isso o controle deve ser feito 

constantemente como preconizado pela legislação 

(HAZELWOOD; MCLEAN, 1994). 

Chesca et al. (2003) encontraram que 100% dos 

equipamentos e utensílios ofereciam riscos de contaminação 

aos alimentos em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN) na cidade de Uberaba, MG. Os procedimentos de 

limpeza e sanitização dos equipamentos e utensílios devem 

ocorrer de forma frequente de acordo com a sua utilização. 

Além disso, estes procedimentos devem estar descritos em 

manuais e instruções visíveis para os manipuladores a fim de 

orienta-los às corretas formas de manuseio para garantir a 

segurança e qualidade do produto manipulado (ROSA, 2015). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maioria das escolas estudadas obteve grau de risco 

regular, apenas a escola A e F apresentaram risco alto e baixo, 

respectivamente. Tendo como maiores percentuais de 
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inadequações os blocos de Edifícios e Instalações da Área de 

Preparo de Alimentos e, Higienização Ambiental.  

Na escola, a alimentação é fundamental para o 

desenvolvimento dos escolares, porém deve ser de qualidade 

(sensorial e microbiológica). Desse modo, é necessário ações 

e orientações sobre o cuidado sanitário dos alimentos, a fim de 

garantir a prevenção de DTA, contribuindo para a promoção à 

saúde no ambiente escolar. 
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RESUMO: O comércio de alimentos durante as festividades se 
mostra intenso, contudo, tal segmento tem sido associado à 
veiculação de doenças transmitidas por alimentos (DTAs). 
Diante de tal cenário, o presente estudo objetivou caracterizar 
o comércio de comida de rua durante festividades religiosas no 
Município de Santa Cruz-RN. Trata-se de um estudo realizado 
em pontos de comercialização de alimentos, ambulantes e 
fixos, no entorno do referido evento. Aplicou-se um questionário 
semiestruturado através de observação direta. Os resultados 
demonstram que 62% dos pontos de comercialização são 
móveis, entre ambulantes, foodtrucks e trailers e 38% fixos, 
comércios permanentes. Prevaleceu o comércio de alimentos 
manufaturados como espetinhos e cachorro-quente. Quanto às 
bebidas, prevaleceram os refrigerantes, cervejas, sucos 
naturais e sucos industrializados. Os alimentos perecíveis eram 
acondicionados em sua maioria em caixas de isopor, seguidos 
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de acondicionamento em utensílios domésticos. Também se 
observou que 58% dos estabelecimentos quanto à exposição 
ao consumo do alimento preparado, estava adequados quanto 
à legislação sanitária vigente. No que tange a higiene pessoal 
dos vendedores, a maioria possuía asseio pessoal 
desfavorável. De forma geral, faz-se necessário um processo 
de educação sanitária, que abranja a orientação e a 
capacitação destes indivíduos para que estas informações 
possam refletir em mudanças comportamentais, garantindo a 
segurança do alimento comercializado. 
Palavras-chave: Segurança de alimentos. Comida de rua. 
Manipuladores de alimentos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “comida de rua” tem sido utilizado para designar 

alimentos e bebidas vendidos em vias públicas, destinados ao 

consumo imediato ou posterior, porém que não necessitam de 

etapas adicionais de processamento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1996). Os alimentos vendidos nas ruas 

representam um problema de saúde pública, salvo algumas 

exceções, são preparados e vendidos sem condições de 

higiene adequadas, podendo conter micro-organismos 

contaminantes e potencialmente patogênicos, colocando em 

risco a saúde dos consumidores (FURLANETO-MAIA; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2010). 

A Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITED NATIONS, 2009) considera o comércio de 

alimentos na rua uma importante contribuição para geração de 

empregos e renda, principalmente em países em 

desenvolvimento. Porém, tal setor frequentemente não é 
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submetido à fiscalização e controle de qualidade, o que 

compromete a segurança de alimentos e contribui para a 

deterioração do meio ambiente. Dentre os fatores que se 

associam a tal aspecto encontram-se: condições de 

infraestrutura inadequada, armazenamento dos alimentos em 

locais abertos, condições de higiene insatisfatória; manejo 

inadequados dos resíduos e falta de formação dos vendedores, 

quanto à manipulação higiênica dos alimentos (SANTOS, 

2011). 

 Embora seja uma prática mais frequente nas grandes 

cidades, verifica-se que a venda ambulante de alimentos 

prontos para o consumo também ocorre em cidades pequenas, 

guardadas as devidas características e proporções, 

principalmente em festividades. Nas festividades religiosas este 

segmento se mostra intenso, evidenciando um grande número 

de vendedores comercializando os mais variados tipos de 

alimentos e bebidas e de consumidores.  

Medidas de controle de qualidade devem ser adotadas 

com o intuito de melhorar a qualidade de alimentos 

comercializados na rua, dentre estas é possível citar: o 

desenvolvimento e aplicação de normas sanitárias adequadas 

a esse tipo de comércio, implementação de cursos de 

capacitação aos vendedores, estabelecimento de um sistema 

de vigilância sanitária e informação epidemiológica de doenças 

veiculadas por alimentos comercializados em vias públicas e 

adoção de medidas governamentais que visem à regularização, 

concessão de licenças e mecanismos de controle de atividade 

(OLIVEIRA et al., 2006). 

Apesar da importância socioeconômica, cultural, 

nutricional e higiênico-sanitária da venda de alimentos de rua, 



COMIDA DE RUA COMERCIALIZADA NO ENTORNO DE FESTIVIDADE 
RELIGIOSA: UMA ABORDAGEM SOB O ENFOQUE DA SEGURANÇA DE 

ALIMENTOS 

110 
 

verificam-se poucos estudos sobre esta temática no Brasil. 

Assim, diante do exposto, objetiva-se caracterizar a comida de 

rua comercializada durante festividades religiosas no Município 

de Santa Cruz- RN, sob a perspectiva higiênico- sanitária.  

Nesse sentido, espera-se que este trabalho possa gerar 

informações que contribuam para a gestão municipal, com 

vistas à promoção da segurança dos alimentos, à proteção da 

saúde pública e para o desenvolvimento local. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo transversal, exploratório e de 

caráter quali-quantitativo, realizado durante o evento religioso 

intitulado de “Festa de Santa Rita de Cássia”, ocorrido no 

período de 19 a 21 de maio de 2013, na cidade de Santa 

Cruz/RN.  

O município é conhecido por ser terra do Alto de Santa 

Rita de Cássia, maior estátua religiosa da América Latina com 

56 metros de altura, inaugurada em 26 de Junho de 2010, 

desde então a cidade tornou-se complexo turístico religioso e a 

festa passou a ser tradicional na região do Trairi, recebendo 

romeiros de todo o estado do Rio Grande do Norte e do Brasil.  

O referido evento foi escolhido para este estudo, em 

virtude de sua expansão e do grande número de vendedores de 

alimentos, da variedade de alimentos e bebidas 

comercializados, assim como de consumidores potenciais. Para 

a coleta de dados, inicialmente, buscou-se junto à vigilância 

sanitária municipal o cadastro dos estabelecimentos 

autorizados para comercialização de alimentos durante a 

festividade, tendo em vista que esta necessidade de 
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regularização foi amplamente divulgada em campanha nas 

rádios locais pelo órgão. Porém, por se tratar de comércio, em 

sua maioria informal e ambulante, não foi conseguido o registro 

de seu quantitativo total. Desta forma, optou-se por uma 

amostra não probabilística, onde foi realizada uma varredura no 

local com a finalidade de abordar todos os estabelecimentos 

comercializadores de alimentos e bebidas (100% da amostra). 

 A amostra foi constituída por todos os pontos de 

comércio de alimentos, ambulantes e fixos, identificados 

durante o evento religioso, o qual tem como pontos de 

referência a igreja matriz e o santuário de Santa Rita. Para isto, 

delimitou-se o trecho que engloba o grande fluxo de pessoas, 

no entorno da festividade. Para coleta de dados foram 

percorridas todas as ruas no entorno da igreja matriz, onde se 

concentrou o evento, conforme pode ser visto em destaque na 

Figura (1). 

 

Figura 1.  Entorno da igreja matriz de Santa Cruz- RN 

 
Fonte: Centro, município de Santa Cruz/RN.  

Imagem capturada pelo googlemaps. 

 

 Para obtenção dos dados referentes às condições 

higiênico-sanitárias, utilizou-se um checklist, baseado na 
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RDC216/04/ANVISA (SACCOL et al., 2006). Para efeito deste 

estudo foi utilizado o item nº10 - Exposição ao consumo do 

alimento preparado. Para a caracterização dos pontos de 

vendas de alimentos quanto aos alimentos e bebidas 

comercializados, ao preparo de alimentos comercializados e as 

condições de higiene pessoal dos vendedores, utilizou-se um 

questionário semiestruturado, o qual foi submetido a um pré-

teste com população de vendedores similar à amostra, porém, 

os dados obtidos no pré-teste foram desconsiderados e o 

questionário foi adaptado semanticamente.  

 O questionário foi aplicado durante dois dias seguidos do 

evento, por uma equipe de pesquisadores previamente 

treinados, no horário das 17:00h e 22:00h (inicio e término da 

festividade) a fim de não comprometer a rotina dos vendedores.   

A obtenção das informações se deu através da 

observação direta do local de venda e registro das informações 

obtidas. Foram obtidos 49 questionários válidos, referentes aos 

49 estabelecimentos visitados (ambulantes, trailers, 

foodtruckers). Os dados foram tratados por estatística descritiva 

com auxilio do Software Microsoft Excel. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 49 pontos de vendas identificados, 62% (n=31) são 

móveis e 38% (n=18) fixos, 26 (53%) dos comerciantes vendem 

alimentos durante todo o ano, enquanto 23 (46,9%) vendem 

somente nas festividades. A maioria (74%) reside no Município 

a qual ocorreu à investigação.  

Identificou-se que 86% (n=42) dos estabelecimentos 

eram cadastrados na vigilância sanitária local, sendo 62% 
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(n=26) de comerciantes locais e 38% (n=16) de outras cidades. 

O cadastramento na vigilância sanitária local objetiva obter 

dados para a realização de ações voltadas para a segurança 

dos alimentos. Salienta-se que dificuldades de divulgação para 

o cadastramento dos comerciantes pode ter contribuído para 

um número inferior de comerciantes de alimentos cadastrados 

comparando com a cobertura da pesquisa.  

Em relação aos alimentos comercializados durante a 

festividade, verificou-se que os alimentos mais vendidos nas 

ruas eram produtos prontos para o consumo, preparados no 

próprio local de comercialização, situado, principalmente, em 

regiões de grande afluência do público: os espetinhos (80%) e 

cachorro-quente (47%) são os alimentos manufaturados que 

mais prevaleceram. Entre as bebidas comercializadas, o suco 

natural (24%) e industrializado (14%) apareceram com baixo 

percentual em relação às bebidas alcoólicas e refrigerantes.  

Levantamento citado por Santos (2011) sobre alimentos 

de rua comercializados durante o carnaval, destaca que 

prevaleciam o cachorro quente, churrasquinho, refeições 

típicas (feijoada, dobradinha, escondidinho, entre outros). 

Porém, alimentos como batata frita e salgados diversos 

(coxinha, pastel e similares), foram considerados alternativas 

alimentares, pelo seu fácil acesso e consumo rápido ou à 

habitualidade do uso de alguns destes produtos. O mesmo 

aconteceu em outros estudos com alimentos de rua durante 

eventos (MALLON; BORTOLOZO, 2004; BEZERRA; REIS; 

BASTOS, 2010). Desta forma, percebe-se que o perfil de 

alimentos comercializados no período de festividades não difere 

do panorama habitual do comércio de alimentos e possui 

paridades com os de outros Municípios.  
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  Quanto ao seu preparo, verificou-se que alguns dos 

alimentos haviam sido pré-preparados com antecedência 

(presença de carnes temperadas ou pré-cozidas, espetos já 

montados) passando apenas por etapa de finalização 

(tratamento térmico, como cozinhar ou assar) no local de 

comercialização.  

A presença de micro-organismos em alimentos de rua 

pode resultar da contaminação das matérias-primas, da 

condição sanitária imprópria nos locais de venda e da proteção 

insuficiente ou condições inadequadas de cocção dos alimentos 

durante seu preparo e armazenamento até o consumo (FAO, 

2009). Tal fato é preocupante diante dos dados de que cerca de 

70% dos estabelecimentos pesquisados apresentaram 

superfícies de manuseio de alimentos com higiene inadequada 

e 25% das amostras de água estavam contaminadas com 

coliformes fecais, com proporção significativa de cachorros-

quentes comercializados apresentando qualidade higiênica 

insatisfatória em estudo realizado por (RODRIGUES et al., 

2010). O despreparo dos manipuladores, maus hábitos de 

higiene e práticas inadequadas na manipulação de alimentos 

contribuem para tal realidade.  

A Fig. (2) apresenta dados quanto ao acondicionamento 

dos alimentos perecíveis e não perecíveis comercializados 

durante o evento, os dados demonstram que grande parte dos 

alimentos eram acondicionados em caixas isotérmicas de 

poliestireno expandido (isopor).  

A maioria dos alimentos contém umidade suficiente para 

a multiplicação de micro-organismos e deveriam ser 

conservados a temperaturas especiais (RDC 216/04- ANVISA) 

e só devem ser expostos à temperatura ambiente apenas o 
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tempo necessário para sua a preparação, de forma que não 

comprometa a sua qualidade higiênico-sanitária. Assim, após 

submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser 

mantidos em condições de tempo e de temperatura que não 

favoreçam a multiplicação microbiana. Os alimentos secos, de 

menor perecibilidade, podem ser conservados a temperatura 

ambiente devido ao menor teor de umidade. 

 

Figura 2. Distribuição percentual dos alimentos 

comercializados quanto à forma de acondicionamento, durante 

o evento religioso, 2017 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Em estudo realizado por Silva (2012), os resultados 

foram semelhantes aos aqui encontrados quanto ao 

armazenamento em caixas de isopor, conservação em caixas 
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plásticas e na barraca ou tabuleiro e ainda em estufas, baldes, 

freezer, panela de alumínio, placa de alumínio e geladeira.   

   Em relação à exposição ao consumo do alimento 

preparado, analisou-se as questões das áreas de exposição, 

encontrando-se uma adequação geral de 57,1% (n=28) dos 

estabelecimentos no que diz respeito à legislação sanitária 

vigente. Outro item que se destacou foi sobre as áreas de 

exposição e de consumo serem mantidas organizadas e em 

adequadas condições higiênico-sanitárias, estando 40,8% 

(n=20) inadequadas, dentre as inadequações observaram-se: 

frestas de madeira nas bancadas, pinturas corroídas, resíduos 

próximos à área de cocção, sem proteção contra vetores, 

bancadas enferrujadas, exposição dos alimentos em toalhas e 

papelões e desorganização das bancadas.  

No quesito procedimentos adotados pelos 

manipuladores, a realização da antissepsia das mãos e 

utilização de luvas descartáveis alcançou 57% (n=28) de 

inadequações. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (2007), a higienização das mãos é a medida individual 

mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação 

das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Recentemente, o termo “lavagem das mãos” foi substituído por 

“higienização das mãos” devido à maior abrangência deste 

procedimento. 

 Os aspectos relacionados aos requisitos de 

higiene pessoal dos vendedores de comida de rua estão 

expostos na Figura (3). Vale salientar que os manipuladores de 

alimentos devem adotar procedimentos que minimizem o risco 

de contaminação dos alimentos preparados, medidas como a 
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antissepsia das mãos e uso de utensílios ou luvas descartáveis 

podem favorecer à inocuidade dos alimentos produzidos.  

 

 

Figura 3. Distribuição dos estabelecimentos quanto ao 

atendimento de requisitos de higiene pessoal dos vendedores 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2017 

 

Foi possível constatar que a maioria dos vendedores 

apresentava asseio pessoal desfavorável (vestuário sujo, 

calçados abertos, ausência de utilização de proteção para os 

cabelos e uso de adornos), favorecendo, assim, a 

contaminação dos alimentos. Estudo realizado por Silva et al. 

(2011), em comércio de alimentos em via publica de um campus 

universitário com comerciantes ambulantes, tendo por base as 

observações realizadas nos pontos de venda, verificou 

resultados similares em relação a tal quesito. 

Em relação à manipulação simultânea de dinheiro e 

alimentos pelos manipuladores, obteve-se um resultado 

satisfatório, tendo em vista que 69,4% (n=34) dos vendedores 

não realizava tal prática. Frequentemente, índices elevados de 
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manipulação de dinheiro e alimentos por manipuladores de 

alimentos de rua têm sido descritos em diferentes pesquisas 

(CHUKUEZI, 2010; BEIRÓ, SILVA, 2009; SILVA, 2012; 

SANTOS et al., 2013).  

 Existem controvérsias sobre a eficácia do uso de luvas 

descartáveis no tocante à manipulação dos alimentos, pois, 

apesar de funcionar como barreira física, a luva está sujeita a 

rompimentos, além de aumentar os níveis de umidade das 

mãos favorecendo o desenvolvimento de microrganismos. No 

caso do comércio de alimentos nas vias públicas, a 

higienização adequada das mãos se torna inviável, pela 

limitação da disponibilidade de água/instalações sanitárias, 

sendo, portanto, o uso das luvas necessário.  

 Devido à reconhecida importância do comércio de 

alimentos de rua e diante dos resultados obtidos, há iminente 

necessidade de melhorar a qualidade dos produtos e serviços 

neste segmento, assim como capacitar os manipuladores de 

alimentos para que adquiram hábitos higiênico-sanitários 

adequados e os apliquem em sua prática diária.  

De acordo com a RDC 216/2004 (BRASIL, 2004) os 

manipuladores de alimentos devem ser comprovadamente 

submetidos a curso de capacitação, que devem abordar, no 

mínimo, assuntos como as doenças transmitidas por alimentos, 

manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas de 

manipulação.  

No que se refere à realização de curso de capacitação 

para manipulação de alimentos, higiene ou similar pelos 

comerciantes de alimentos pesquisados, constatou-se que 

apenas 13 (27%) realizaram cursos de capacitação. Dentre os 

cursos e locais citados estavam o do Programa Alimentos 
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Seguros (PAS), oferecido pelo Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e curso de capacitação 

de Segurança de alimentos na Vigilância Sanitária municipal. 

 Estudos de Silva (2012) e de Martins, Ferreira e Alves 

(2013) também encontraram elevados percentuais de 

manipuladores que afirmaram nunca ter participado de curso de 

capacitação para a manipulação de alimentos. Tais achados 

apontam para a necessidade de se aprimorar a qualificação e 

conscientização dos manipuladores de alimentos, de modo a 

assegurar ao consumidor a oferta de alimentos de melhor 

qualidade e seguros para consumo (MARTINS; FERREIRA; 

ALVES, 2013). 

 Salienta-se que o processo de capacitação deve ser 

contínuo e comprovado mediante documentação. Tal prática 

contribui para a implementação de procedimentos de boas 

práticas de manipulação e auxiliam na manutenção da 

qualidade das refeições produzidas (MELLO et al., 2010; 

BRASIL, 2004). Assim, o quantitativo de vendedores de comida 

de rua capacitados em Boas Práticas de manipulação é baixo e 

isto tem sido apontado em vários estudos como um dos fatores 

que mais comprometem a qualidade dos produtos que chegam 

às mãos dos consumidores. Portanto, faz-se necessário um 

processo de educação sanitária, o que abrange a orientação e 

a capacitação destes indivíduos, de modo permanente e 

continuado, para que estas informações possam se refletir em 

mudanças comportamentais.  
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4 CONCLUSÃO 
 

 A comida de rua comercializada em festividades no 

município de Santa Cruz-RN, sob o ponto de vista turístico, tem 

se intensificado desde que a cidade tornou-se sede da maior 

estátua religiosa da América Latina e houve a implantação do 

Complexo Turístico do Alto de Santa Rita de Cássia, em 2010, 

atraindo um grande número de turistas.  

 Diante do elenco de irregularidades sanitárias como 

marcadores de riscos à saúde pode-se dizer que a demanda de 

ações é crescente. Por outro lado, a municipalização das 

vigilâncias sanitárias ainda é um processo incipiente, onde os 

municípios buscam a estruturação do setor, principalmente em 

relação à adequação do quadro de recursos humanos, para 

absorver essa demanda e planejar suas ações de forma efetiva. 

  Em regiões de grande afluência de público, com 

potencial turístico significativo, onde o consumo de alimentos é 

bem maior, a fiscalização torna-se um ato indispensável na 

garantia da qualidade destes e na diminuição do risco de 

doenças transmitidas por alimentos. Nessa perspectiva, o 

comercio de alimentos em festividade exige a atenção da 

administração pública, da sociedade e dos estudiosos, sendo 

necessária a implementação de diretrizes sanitárias que 

contemplem suas peculiaridades, principalmente no que tange 

às festas populares, permitindo melhor organização, 

ordenamento e fiscalização. Cabe ao Poder Público interceder 

no comércio de comida de rua, tanto no cotidiano como nas 

festividades, de forma a possibilitar: que os alimentos 
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comercializados sejam seguros para os consumidores e que 

não constituam um problema de saúde pública. 
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RESUMO: As ferramentas de segurança alimentar para 
Unidades de Alimentação são estratégias que visam garantir o 
fornecimento de alimentos seguros e livres de qualquer tipo de 
contaminação ao consumidor. A implantação de ferramentas 
como as BPF e APPCC asseguram o controle de perigos e 
riscos de contaminação na cadeia de produção de refeições. 
Tais ferramentas trazem benefícios no controle e redução das 
Doenças Transmitidas por Alimentos, as quais ocorrem 
geralmente por falhas no processo de manipulação dos 
alimentos. No entanto, estudos demonstram a existência de 
desafios para a implementação destas estratégias, 
repercutindo na qualidade do alimento e na saúde do 
consumidor. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão na 
literatura sobre os principais desafios para implementar tais 
ferramentas em Unidades de Alimentação. Para a revisão, 
foram consultadas publicações científicas indexadas na base 
eletrônica da SciElo, Pubmed e Google acadêmico dos últimos 
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cinco anos. Os principais desafios encontrados foram em 
relação ao comportamento dos manipuladores de alimentos, 
condições operacionais inadequadas da área de 
processamento e falta de capacitação adequada da mão-de-
obra. Neste sentido, tais ferramentas são consideradas 
essenciais para a garantia de alimentos seguros e para uma 
implementação eficaz, torna-se necessário a capacitação de 
manipuladores e a presença de um responsável técnico 
habilitado como o nutricionista, visando garantir a oferta de 
alimentos seguros e de qualidade ao consumidor.  
Palavras-chave: Unidade de Alimentação. Segurança 
Alimentar. Ferramentas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje torna-se cada vez mais comum a 

redução do tempo destinado à alimentação e uma maior 

procura por refeições realizadas fora de casa, devido ao 

processo de industrialização das cidades, falta de tempo e à 

crescente profissionalização das mulheres (PEREIRA; VIEIRA; 

FONSECA, 2015). 

Com isto, nos últimos anos houve um crescimento do 

número de Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

destinadas ao atendimento das necessidades da população 

moderna. Estes estabelecimentos têm como objetivo principal 

garantir o fornecimento de uma alimentação nutricionalmente 

equilibrada visando preservar e/ou recuperar a saúde de seus 

comensais. Para tanto, torna-se essencial que junto às 

atividades das UAN, ocorra o cuidado com a inocuidade dos 

alimentos, sendo este fundamental para a garantia e controle 

da qualidade através de adequadas condições higiênico-

sanitárias (MELLO, 2013). 
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Tendo em vista que o controle das condições higiênico-

sanitárias nas UAN constitui um ponto crítico, uma vez que 

contaminações de diferentes fontes são introduzidas durante as 

etapas de preparo, a segurança dos alimentos torna-se um fator 

de grande preocupação sendo, portanto, necessária a adoção 

de medidas que previnam a contaminação das refeições nas 

diferentes etapas de sua produção, visando minimizar a 

ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) 

(SUSIN et al., 2017). 

Neste sentido, a garantia da qualidade de um alimento 

não depende apenas da procedência de sua matéria-prima, 

visto que este pode estar comprometido pela presença de 

fatores relacionados a falhas na manipulação e nas condições 

higiênico-sanitárias. Assim, o controle da qualidade nas UAN 

torna-se uma medida que visa evitar a ocorrência de infecções 

alimentares, através da implantação de métodos voltados para 

a obtenção de alimentos seguros (SILVA JÚNIOR, 2014). 

Com base neste panorama e na crescente preocupação 

com a qualidade, surgiram algumas ferramentas de segurança 

alimentar visando garantir a qualidade e segurança dos 

alimentos, tendo destaque as Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC) (DIAS, 2014). Tais ferramentas são consideradas 

estratégias que se complementam e permitem, através do 

monitoramento das etapas do processo produtivo, que as 

contaminações sejam detectadas antes do produto final chegar 

ao consumidor (COELHO; TOLEDO 2016). 

Diante dessa premissa, as condições higiênico-

sanitárias adequadas do ambiente de trabalho, assim como a 

consciência da importância da higiene pessoal dos 
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manipuladores, obtida através da adoção destas ferramentas, 

tornam-se de suma importância para a garantia da produção de 

alimentos seguros e de qualidade (IUNG et al., 2013).  

Embora já se tenha comprovado os inúmeros benefícios 

adquiridos a partir da aplicação destas ferramentas, vários são 

os desafios encontrados para a implantação de sistemas como 

as BPF e APPCC em Unidades de Alimentação, tornando-se 

grandes obstáculos para a garantia da oferta de alimentos 

seguros (COELHO; TOLEDO 2016).  

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

realizar uma revisão na literatura científica sobre as dificuldades 

da implementação destas ferramentas em Unidades de 

Alimentação.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma revisão 

bibliográfica realizada por meio de sondagem em artigos 

indexados nas bases eletrônicas de dados SciElo, Pubmed e 

Google Acadêmico, considerando-se como critérios de inclusão 

trabalhos originais e de revisão publicados no período de 2013 

a 2017, além de dissertações na língua portuguesa e inglesa, 

utilizando-se os seguintes descritores: “gestão de qualidade” e 

“segurança alimentar”. Excluíram-se os artigos que não 

tratavam especificamente do tema. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS 

 

Sabe-se que para que possa existir qualidade nas 

Unidades de Alimentação, os manipuladores de alimentos 

devem estar cientes da importância de realizarem suas funções 

com base nas Boas Práticas, estabelecidas pela legislação 

brasileira através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), órgão responsável pela fiscalização higiênico-

sanitária dos alimentos e do ambiente de trabalho (SANTOS, 

2013).  

Tendo em vista a importância e necessidade de 

adequação à legislação vigente, os estabelecimentos que 

produzem refeições devem assegurar o controle da qualidade 

dos alimentos através da adoção de medidas que garantam seu 

comprometimento com a segurança alimentar. Visando 

proporcionar a execução destas medidas, a ANVISA publicou 

em 2004 a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216, 

responsável por verificar a adoção de Boas Práticas em 

Unidades de Alimentação e procedimentos que garantam a 

qualidade e a segurança dos alimentos.  Dentre as medidas 

estabelecidas pela legislação capazes de garantir o 

desempenho destas práticas, destacam-se: a aquisição de 

matérias-primas isentas de patógenos, práticas adequadas de 

manipulação e higiene dos alimentos, condições higiênicas 

satisfatórias do ambiente de trabalho, assim como a constante 

capacitação dos manipuladores (SANTOS, 2013; SOUZA, 

2013). 
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Segundo a Norma, as UAN devem dispor de 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), que 

descrevem de forma clara e objetiva as operações especificas, 

e o Manual de Boas Práticas (MBP), para a garantia da higiene 

dos alimentos. Com o intuito de assegurar o comprometimento 

da Unidade com as normas exigidas pela legislação, 

ferramentas complementares como a lista de verificação ou 

check-list tornam-se imprescindíveis para que o responsável 

técnico possa avaliar preliminarmente as condições higiênico-

sanitárias e, a partir da identificação das falhas, propor ações 

corretivas para adequar as condições de preparo dos alimentos 

conforme a legislação vigente (SILVA et al., 2015).  

 Neste contexto, as medidas adotadas pela vigilância 

sanitária têm por finalidade eliminar e/ou prevenir riscos à 

saúde através de intervenções que visem a garantia do controle 

e segurança relacionados às atividades de produção. Para isto, 

torna-se preciso a presença de um responsável técnico 

habilitado, como o nutricionista, capaz de elaborar e implantar 

o Manual de Boas Práticas (MBP) e atualizar os POP quando 

necessário, além de aplicar check-lists para monitorar e 

controlar as ações na Unidade (KETZER, 2013). 

Silva e Comin (2013) em seu estudo constatou a 

importância dos manipuladores para assegurar a inocuidade 

dos alimentos, ao ressaltar que a qualidade destes não é 

garantida apenas pela adequação da estrutura, equipamentos 

e utensílios da Unidade de Alimentação, visto que a 

contribuição de todos os envolvidos torna-se essencial durante 

a implantação e execução das boas práticas e, portanto, todos 

devem estar cientes sobre a real importância de contribuírem 

para a oferta de alimentos seguros. 
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De acordo com Da Cunha et al. (2014), a presença de 

um profissional nutricionista em uma Unidade de Alimentação 

proporciona a higiene e segurança alimentar. Entretanto, para 

auxiliar no fornecimento de refeições isentas de risco à saúde, 

torna-se indispensável que além do engajamento do 

responsável técnico da Unidade e dos manipuladores, exista o 

comprometimento por parte da direção para efetuar as Boas 

Práticas de Fabricação exigidas pela legislação (SOUZA, 

2013).  

 

3.2 SEGURANÇA DOS ALIMENTOS EM SERVIÇO DE 

ALIMENTAÇÃO 

 

 Durante muito tempo, achava-se que as atividades 

desenvolvidas pelas Unidades de Alimentação limitavam-se 

apenas à produção de alimentos. No entanto, atualmente sabe-

se que além disto, as UAN têm por objetivo assegurar a saúde 

do comensal através da adoção de condições higiênico-

sanitárias adequadas que favorecem a obtenção de alimentos 

seguros e saudáveis (SUSIN et al., 2017). 

Para que isto ocorra, todas as etapas do processo de 

produção, desde a matéria-prima até a distribuição do produto 

final, devem ser monitoradas a fim de assegurar todos os 

cuidados com o ambiente de preparo, equipamentos, utensílios, 

instalações e manipuladores, para a inocuidade do alimento 

fornecido (FOOD SAFETY, 2015). Tal monitoramento permite 

detectar o risco de contaminação dos alimentos, qual a etapa 

do processo produtivo que mais afeta a segurança dos mesmos 

e onde deve-se atuar para melhorar a sua qualidade (REIS et 

al., 2015). 
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Dentre as atividades desenvolvidas em uma UAN, o 

processo de manipulação dos alimentos destaca-se por ser 

uma etapa em que cuidados significativos devem ser tomados, 

uma vez que a mesma, caso não seja realizada 

adequadamente, pode ocasionar danos decorrentes de 

contaminações e, consequentemente, afetar a segurança dos 

alimentos e a saúde do consumidor (SILVA JÚNIOR, 2014).  

Tem se constatado que muitos dos manipuladores de 

alimentos não possuem conhecimento especifico sobre os 

cuidados que devem ter para manter as condições higiênico-

sanitárias adequadas, resultando na adoção de práticas 

inadequadas tanto de higiene quanto de preparo, que podem 

ocasionar contaminação cruzada nos alimentos e com isto, 

riscos à saúde do consumidore. Segundo Santos (2013), os 

colaboradores devem ser capazes de realizar atividades 

conforme as boas práticas de manipulação para que haja 

qualidade no Serviço de Alimentação. 

Segundo Da Cunha et al. (2014), cuidados como a 

capacitação dos manipuladores de alimentos é essencial por 

permitir com que os mesmos, ao serem motivados, alterem 

práticas inadequadas. Para tanto, a mudança de 

comportamento deve ser estimulada pois requer que os 

colaboradores compreendam os riscos que seus erros podem 

provocar à saúde dos comensais e que os mesmos têm papel 

fundamental na prevenção de tais ameaças. 

Assim, a área de preparo das refeições pode apresentar 

um risco elevado para a ocorrência de DTA quando estratégias 

como as boas práticas não são adotadas pela Unidade (SUSIN 

et al., 2017). Durante a produção de alimentos, tanto os 

manipuladores quanto os utensílios e superfícies que estão em 
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contato com os mesmos, podem se tornar consideráveis fontes 

de contaminação, sendo responsáveis pela veiculação de 

perigos de origem química, física e/ou biológica aos alimentos 

(BRANDÃO et al., 2014; RIBEIRO et al., 2014).   

Um surto ocorre quando duas ou mais pessoas que 

consomem alimentos ou água contaminados de uma mesma 

fonte apresentam os mesmos sinais e sintomas (JOHLER et al., 

2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Estudos comprovam 

que no ano de 2015, mais de 15% das DTA que ocorreram no 

Brasil estavam relacionadas ao consumo de alimentos em 

Serviços de Alimentação, e que nos Estados Unidos 

aproximadamente 800 mil casos de surtos de DTA ocorrem por 

ano, tendo como causa principal a manipulação inadequada 

dos alimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; DA CUNHA et 

al., 2014).  

Para Lanza et al. (2016), dentre os principais fatores 

relacionados com a ocorrência de DTA destacam-se a higiene 

inadequada e não conformidades referentes ao controle do 

binômio tempo/temperatura. Falhas no processo de 

manipulação, assim como a conservação inadequada dos 

alimentos foram as causas predominantes para a ocorrência de 

surtos de DTA no Brasil, entre os anos de 2007 e 2016.  

Neste sentido, torna-se evidente a necessidade da 

promoção de capacitação contínua dos manipuladores e a 

adoção de medidas que garantam o emprego das boas práticas 

durante a produção e manipulação dos alimentos (IUNG et al., 

2013). 
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3.3 BPF E APPCC COMO FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

 

Atualmente, empresas assim como Unidades de 

Alimentação procuram investir em ferramentas de gestão da 

qualidade, buscando auxiliar na manutenção de um padrão 

satisfatório dos produtos ofertados para que permaneçam no 

mercado cada vez mais competitivo (DE ARAÚJO et al., 2015). 

 Com a crescente preocupação acerca do tema 

qualidade, tem surgido diversas ferramentas de gestão da 

qualidade e segurança dos alimentos, sendo atualmente as 

BPF e a APPCC as mais amplamente conhecidas (DIAS, 2014). 

A implantação destas ferramentas garantem o 

monitoramento de todo o processo produtivo, permitindo 

detectar os riscos de contaminação das refeições antes de sua 

entrega ao consumidor final (COELHO; TOLEDO 2016). 

Portanto, para um resultado efetivo, tais ferramentas devem 

agir em conjunto, visto que para a implantação do APPCC em 

uma Unidade de Alimentação é preciso que as BPF estejam 

previamente implantadas (COELHO; TOLEDO 2016; DIAS, 

2014). 

Entende-se por Boas Práticas de Fabricação o conjunto 

de medidas que procuram garantir, além da adequada 

manipulação dos alimentos, sua inocuidade e a saúde do 

consumidor, abrangendo desde a matéria-prima até o produto 

final. Ao ser implementada, as BPF previnem que riscos 

relacionados à produção de alimentos ocorram na Unidade. 

Para isto, tais práticas devem ser adotadas por todos que 

estiverem envolvidos na cadeia de produção e distribuição dos 

alimentos (PERES, 2014).  
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Segundo Coelho (2016), o APPCC é uma ferramenta da 

qualidade utilizada para gerenciar durante todas as etapas do 

processo de produção, os perigos que eventualmente possam 

ocorrer para então se aplicar medidas de controle aos mesmos. 

O APPCC atua de maneira corretiva, possibilitando executar 

ações que resolvam os problemas detectados; preventiva, 

estabelecendo medidas antes mesmo das falhas ocorrerem; e 

preditiva, monitorando as etapas do processo levando em 

consideração seu nível de criticidade (DIAS, 2014). Neste 

aspecto, tal ferramenta de abordagem gerencial é tida como 

essencial para o processo de gestão do sistema de segurança 

alimentar de uma Unidade de Alimentação (DELGADO, 2014).  

Para a implantação assim como a aplicação do APPCC 

é necessário o envolvimento de todos os componentes do 

Serviço de Alimentação, abrangendo desde a direção até os 

manipuladores dos alimentos, sendo este um dos principais 

desafios para sua consolidação. Desta maneira, torna-se 

preciso que todos os envolvidos passem por capacitações que 

visam contribuir com mudanças de mentalidade para que 

obtenham a consciência de que se deve conhecer os riscos 

relacionados com a elaboração dos produtos alimentícios 

oferecidos pela Unidade e, desta forma, contribuam no 

atendimento tanto das necessidades quanto das expectativas 

do consumidor através do fornecimento de alimentos inócuos e 

de qualidade (DIAS, 2014).  

Tem sido evidenciado que a falta de capacitação dos 

funcionários torna-se um obstáculo para o sucesso desta 

ferramenta, visto que neste caso, o estabelecimento deve 

realizar treinamentos necessários para a qualificação dos 
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mesmos, o que leva a um aumento tanto do custo quanto do 

tempo de implantação (COELHO; TOLEDO 2016).  

Em um estudo de Neto et al. (2017), manipuladores de 

alimentos de Serviços de Alimentação de Palmas, no Tocantins, 

participaram de curso de capacitação que abrangia palestras 

educativas sobre BPF, abordando temas indicados pela 

legislação vigente. A avaliação do conhecimento destes 

manipuladores quanto às BPF foi feita através da aplicação de 

questionários antes e após a capacitação. De acordo com os 

autores, houve um aumento considerável no nível de 

conhecimento após a realização da capacitação, sugerindo que 

se realizada de forma contínua, pode contribuir com a 

prevenção de contaminações dos alimentos e minimizar casos 

de surtos de DTA. 

 

3.4 BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DAS BPF E DO APPCC EM 

UAN 

 

Dentre os impactos ocasionados com a implantação 

destas ferramentas nas Unidades de Alimentação, destacam-

se a redução da ocorrência de problemas relacionados à 

segurança do alimento, visto como um dos principais benefícios 

adquiridos. Além disto, ganhos referentes à imagem da 

empresa e/ou UAN, redução de custos e perdas, higiene e 

organização da área de preparo, além de melhorias no nível da 

capacitação dos manipuladores devido a necessidade de 

treinamentos para a implantação destas ferramentas 

(COELHO, 2014; COELHO; TOLEDO 2016). 

Estudos recentes comprovam que a implantação das 

BPF e do APPCC oferecem diversas vantagens aos Serviços 
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de Alimentação. Dentre estas, destacam-se a melhoria na 

organização interna do estabelecimento, garantia da qualidade 

e segurança dos alimentos produzidos, definição das funções 

de cada funcionário, detecção e correção dos erros e garantia 

da qualidade do trabalho (ANDRADE, 2014). 

Coelho e Toledo (2016), constataram em seu estudo que 

houve uma melhora significativa na ocorrência de problemas 

referentes à segurança do alimento a partir da implantação das 

BPF e APPCC. Além disto, houve melhora na organização do 

ambiente de trabalho, devido a necessidade de se ter um fluxo 

unidirecional durante as etapas de produção, assim como uma 

rotina de limpeza. Com relação aos benefícios externos 

adquiridos a partir da implantação destas ferramentas, houve 

destaque para a melhoria da imagem da marca e/ou empresa, 

além da melhoria no nível de satisfação dos clientes.  

De acordo com Macheka et al. (2013), a implantação do 

APPCC garante alimentos de qualidade e seguros por meio de 

prevenção e não por inspeção, além de redução de custos. 

No estudo de Coelho (2014), pode-se verificar que o 

APPCC garantiu vantagens como a diminuição de multas e 

custos através da redução de perdas e padronização das 

atividades realizadas com o intuito de obter o controle da 

segurança dos alimentos. 

Segundo Andrade (2014), as BPF fornecem diversos 

benefícios quando implementadas. Dentre estes, destacam-se 

a obtenção de uma melhor organização do estabelecimento, 

identificação e correção imediata de erros através de um 

gerenciamento contínuo; melhoria da qualidade do trabalho 

exercido; atendimento às exigências referentes ao mercado 
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competitivo e à legislação brasileira; além de definir a 

responsabilidade de cada profissional da área de trabalho. 

 

3.5 DIFICULDADES DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS 

DA QUALIDADE 

 

De acordo com Coelho e Toledo (2016), dentre os fatores 

que interferem diretamente na adequação dos serviços 

ofertados, destacam-se a falta de conhecimento técnico e de 

profissionais capacitados para a implantação do APPCC, além 

do alto custo necessário para a implementação desta 

ferramenta. 

 O estudo de Sinhorini (2015), demonstrou que a 

implantação das BPF exigiu mudanças tanto comportamentais 

quanto de disciplina, sendo estas consideradas as maiores 

dificuldades para sua aplicação na Unidade. Seguidas de 

obstáculos como a capacitação dos manipuladores e a 

necessidade de mudanças com relação à cultura de 

organização do estabelecimento.   

Com base neste contexto, as BPF requerem mudanças 

tanto estruturais quanto comportamentais, uma vez que prevê 

a avaliação do ambiente de trabalho e dos manipuladores de 

alimentos visando, desta forma, analisar os procedimentos de 

higiene da Unidade de Alimentação que se tornam essenciais 

para a obtenção da qualidade e integridade dos alimentos. 

Diante disto, verifica-se que o comprometimento da direção do 

estabelecimento com os recursos necessários torna-se 

indispensável para a uma implantação eficaz desta ferramenta 

(SOUZA et al., 2013).  
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Segundo Coelho (2014), outro fator que contribui como 

obstáculo para a introdução destas ferramentas em Unidades 

de Alimentação é a falta de estrutura adequada – instalações e 

equipamentos – seguida da dificuldade em realizar 

investimentos para alterar a mesma, de forma a atender aos 

requisitos de BPF e/ou APPCC. Tais dificuldades corroboram 

com o que Martins e Rocha (2014) afirmam ao constatarem que 

as dificuldades frequentemente relatadas com relação à 

infraestrutura, são a falta de equipamentos e o layout 

inadequado da área de preparo das refeições. 

Ketzer (2013) constatou que dentre as dificuldades 

encontradas durante a aplicação destas ferramentas, a 

resistência dos manipuladores às mudanças propostas é 

considerado o obstáculo mais frequente, devido a insistência na 

manutenção de hábitos e comportamentos inadequados. Além 

disto, de acordo com os dados apresentados na análise 

estatística de sua pesquisa, observou-se que quanto às 

dificuldades enfrentadas em relação a equipamentos e 

instalações das Unidades, houve um maior destaque para a 

área física devido a mesma não permitir melhorias para 

adequar o fluxo de produção; seguido das condições de 

trabalho, layout do prédio e de equipamentos em más 

condições ou em número insuficiente para a produção dos 

alimentos.  

Tais dificuldades relacionadas às alterações físico-

estruturais, tornam-se limitações para a melhor adequação aos 

itens estabelecidos pela legislação relativa às Boas Práticas. De 

acordo com Souza (2013), isto demonstra a necessidade de um 

maior comprometimento por parte de todos os envolvidos, além 

do acompanhamento para que se possa resolver questões que 
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comprometem a qualidade higiênico-sanitária dos produtos 

oferecidos ao consumidor. 

Para Dias (2014), a implantação do APPCC encontra 

barreiras relacionadas à estrutura do estabelecimento, custos 

para melhorias e implementação, além do nível de formação 

dos funcionários. Embora a descrição dos objetivos do APPCC 

seja apresentada de forma clara, o desenvolvimento de um 

plano desta ferramenta apresenta algumas dificuldades devido 

ao fato de sua implantação exigir um tempo considerável, além 

de habilidades e conhecimento técnico especifico (COELHO, 

2014).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos trabalhos avaliados, verificou-se que as 

maiores dificuldades encontradas na aplicação das ferramentas 

da qualidade são em relação ao comportamento dos 

manipuladores de alimentos e à adequação da estrutura física 

das Unidades de Alimentação. Pode-se constatar ainda que, 

para a implantação dessas ferramentas se tornar eficaz, torna-

se necessário que as mesmas estejam associadas à 

capacitação dos manipuladores e gestores, garantindo assim 

um ambiente propício à gestão da qualidade e ao fornecimento 

de alimentos seguros aos comensais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANDRADE, R. M. F de. Diagnóstico das Boas Práticas de Fabricação 
em uma cantina da escola do município de Ferreiros-PE. 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – 
Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. 



DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA  

139 
 

BRANDÃO, M. L. et al. Assessment of Microbiological Contamination of 
Fresh, Minimally Processed, and Ready‐to‐Eat Lettuces (Lactuca sativa), 
Rio de Janeiro State, Brazil. Journal of Food Science, v. 79, n. 5, p. 961- 
966, 2014. 
COELHO, R.C.P. Impactos dos programas para a segurança do 
alimento (BPF e APPCC) adotados por empresas produtoras de 
alimentos para animais. 2014.101f. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014. 
COELHO, R. P.; TOLEDO,J.C. Programas para segurança na indústria de 
alimentos para animais: caracterização e benefícios percebidos com a 
implantação.  Rev Gest. Prod., São Carlos, 2016. 
DA CUNHA, D. T.; STEDEFELDT, E.; DE ROSSO, V. V. He is worse than I 
am: The positive outlook of food handlers about foodborne disease. Food 
Quality and Preference, Barking, v. 35, p. 95-97, 2014. 
DA CUNHA, D. T.; STEDEFELDT, E.; DE ROSSO, V. V. The role of 
theoretical food safety training on Brazilian food handlers' knowledge, 
attitude and practice. Food Control, v. 43, p. 167-174, 2014. 
DIAS, E. C., APPCC como ferramenta da qualidade na indústria de 
alimentos. 2014. 56 f. Monografia (Especialização em Engenharia de 
Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 
2014. 
DE ARAÚJO, A. L.; BITTENCOURT, J. V. M.; DOS SANTOS, M. H. R. 
Implementação das ferramentas da qualidade em gelados comestíveis. 
Revista Científica on-line-Tecnologia, Gestão e Humanismo, v. 5, n. 1, 
2015.  
DELGADO, S.R.I.C. Implementação de um sistema de HACCP numa 
queijaria tradicional em Cabo Verde. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Alimentar) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2014. 
FOOD SAFETY. FAO/WHO informal consultation: developments in food 
safety in the pacific and future priorities. 2015. 
IUNG, E. et al. Avaliação das condições higiênico-sanitárias e análise 
microbiológica de manipuladores em um hospital no sudoeste do Paraná. 
Revista Multiciência, v.12, p. 56-64, 2013. 
JOHLER, S. et al. Further evidence for staphylococcal food poisoning 
outbreaks caused by egc-encoded enterotoxins. Toxins (Basel). V. 7, n. 
3,p. 997-1004, 2015.  
KETZER, L. T. B. Dificuldades encontradas por nutricionistas na 
aplicação das boas práticas. 2013. 42 f. Trabalho de conclusão de curso 
(Graduação em Nutrição) – Universidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2013. 
LANZA, J. Surtos alimentares no Brasil – Dados atualizados em junho de 
2016, 2016. Disponível em: < http://foodsafetybrazil.org/surtos-alimentares-



DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA  

140 
 

no-brasil-dados-atualizados-em-junho-de-2016/#ixzz4QpjoUN25>. Acesso 
em: 23 out. 2017. 
MACHEKA, L. et al. Barriers, benefist and motivation factors for the 
implementation of food safety management system in the food sector in 
Harare Province, Zimbabwe. Food Control, v.34, n.1, 126-131, 2013. 
MARTINS, M. L.; ROCHA, A. Evaluation of prerequisite programs 
implementation at schools foodservice. Food Control. vol. 39, p. 30-33, 
2014. 
 MELLO, J.F. et al. Avaliação das condições de higiene e da adequação às 
boas práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição no município de 
Porto Alegre-RS. Alim. Nutr.= Braz. J. Food Nutr., Araraquara v. 24, n. 2, 
p. 175-182, abr./jun. 2013. 
Ministério da Saúde. 2015. Doenças Transmitidas Por Alimentos Disponível 
em: < http://portalms.saude.gov.br/>Acesso em: 23 out. 2017. 
 
NETO, D. L. S. et al. Avaliação do conhecimento de manipuladores de 
alimentos após intervenções educativas em Palmas, Tocantins. Revista de 
Patologia do Tocantins, v.4, n.3, p. 27-30, 2017. 
PEREIRA, J. S; VIEIRA, R. B.; FONSECA, K. Z. Características 
administrativas dos restaurantes self service de santo antônio de jesus – 
Bahia. Revista Saúde e Desenvolvimento, vol. 8, n.4, 2015. 
PERES, L. A. Boas práticas de fabricação em matadouro-frigorífico de 
bovinos. 2014. Monografia ( Especialização em produção, tecnologia e 
higiene de alimentos de origem animal) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. 
REIS, H. F.; FLAVIO, E. F.; GUIMARÃES, R. S. P. Avaliação das 
condições higiênico-sanitárias de uma unidade de alimentação e nutrição 
hospitalar de Montes Claros, MG. Unimontes Científica, v. 17, n. 2, p. 68-
81, 2015. 
RIBEIRO, D. T et al. Condições higiênico sanitárias e avaliação 
microbiológica das mãos de manipuladores em cozinhas residenciais no 
município de Caxias do Sul, RS. Revista Higiene Alimentar, São Paulo, v. 
28, n. 230/231, p. 169-173, 2014. 
SANTOS J.; CLEVER J. Manual de Segurança Alimentar. Boas práticas 
para os serviços de alimentação. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 
2013. 
SILVA, A. C. da; COMIN, T. Avaliação de boas práticas de fabricação 
em panificadoras da região lindeira. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Medianeira, PR: UTFPR, 2013. 
SILVA JUNIOR E.A. Manual de controle higiênico-sanitário em 
serviços de alimentação. 7.ed. São Paulo: Varela; 2014. 



DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA  

141 
 

SILVA, L.C. et al. Boas práticas na manipulação de alimentos em Unidades 
de Alimentação e Nutrição. Demetra: Alimentação, Nutrição &saúde, 
v.10, n.4, p. 797- 820, 2015. 
SINHORINI, M. R.; OLIVEIRA, L. S.; ALFARO, A.T. Implantação e 
avaliação das Boas Práticas de Fabricação – BPF: estudo de caso. Rev 
Inst Adolfo Lutz, v. 74, n.2, p. 140-144, 2015.  
SOUZA,R. F. G. Intervenção de apoio às Boas Práticas em uma 
Unidade de Alimentação em Brasília. 2013. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 
SOUZA, M. S.; MEDEIROS,L.B.; SACCOL, A.L.F. Implantação das boas 
práticas em unidade de alimentação e nutrição (UAN) na cidade de Santa 
Maria (RS). Brazilian Journal of Food and Nutrition, Araraquara, v.24, 
n.2, p.203-207, 2013. 
SUSIN, V. et al. Condições higiênico-sanitárias, estruturais e de 
funcionamento de Unidades de Alimentação e Nutrição. Revista Vigil. 
Sanit. debate v.5, n.1, p. 60-68, 2017. 



EDUCAÇÀO SANITÁRIA COM MANIPULADORES DE ALIMENTOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE UMA CAPACITAÇÃO INTINERANTE NAS ESCOLAS DE 

SANTA CRUZ-RN 

142 
 

CAPÍTULO 8 
 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA 
CAPACITAÇÃO INTINERANTE NAS 

ESCOLAS DE SANTA CRUZ-RN 
 

Gerlane Karine Bezerra NOGUEIRA1 
Renatha Celiana da Silva BRITO2 

Joaquim Rodrigues de ARAÚJO3 
Fábio Resende de ARAÚJO4 

1, 2 Nutricionista graduada pela FACISA/UFRN; 3 Graduando do curso de Nutrição, 
FACISA/UFRN;  

4 Professor da FACISA/UFRN  
resende_araujo@hotmail.com. 

 

RESUMO: Os manipuladores são considerados a principal via 
de contaminação de alimentos e possuem papel importante em 
sua segurança quando desempenhadas boas condições 
higiênico-sanitárias ao longo de sua cadeia produtiva. Desse 
modo, este trabalho visa relatar vivências proporcionadas 
através de um projeto de extensão desenvolvido com os 
manipuladores na alimentação escolar. O projeto foi realizado 
no ano de 2015 com manuipuladores de 13 escolas que tiveram 
as condições higiênico-sanitárias de suas cozinhas 
previamente analisadas através da aplicação do check-list 
elaborado e validado pelo CECANE/FNDE. Todas as escolas 
avaliadas apresentaram risco sanitário elevado e o material 
técnico utilizado para realização das capacitações em boas 
práticas de manipulação foi criado pelos integrantes do projeto 
a partir do diagnóstico do local e das características do público, 
sendo 40 o número de manipuladores participantes. Apesar das 
grandes limitações estiveram relacionadas às condições físicas 
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das escolas os manipuladores demonstraram interesse e 
intusiasmo para com as capacitações, resultando em boa 
compreensão e bom aproveitamento do conteúdo. No entanto, 
houveram muitos relatos de desistímulo quanto ao serviço 
devido às péssimas condições de trabalho. O desenvolvimentos 
destes trabalhos em escolas têm forte impacto sobre a rotina 
dos manipuladores e saúde dos escolares. E, apesar de todas 
as dificuldades, faz-se necessário sua continuidade para que se 
possa alcançar mudanças graduais. 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar. Manipuladores de 

Alimentos. Educação em Saúde 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o termo "manipuladores de alimentos", incluem todas as 

pessoas que podem entrar em contato com os alimentos direto 

ou indiretamente, em qualquer etapa da cadeia produtiva, 

desde a sua fonte até o consumidor (BRASIL, 2004). Além 

disso, é a principal via de contaminação de alimentos 

produzidos em larga escala (MELLO et al., 2010). 

Deste modo, possuem papel importante na segurança 

dos alimentos, quando desempenhada condições higiênico-

sanitárias seguras em toda a cadeia produtiva, desde o 

recebimento, armazenamento, preparação até a distribuição. 

Uma manipulação incorreta e o descuido em relação às normas 

higiênicas favorecem a contaminação por microrganismos 

patogênicos (OMS, 1989; MELLO et al., 2010; PITTELKOW; 

BITELLO, 2014).  

Em âmbito geral, é grande a necessidade de melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços, assim como capacitar os 
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manipuladores de alimentos para que adquiram hábitos 

higiênico-sanitários adequados e os apliquem no dia-a-dia 

(MELLO et al., 2010).  

Conforme a Resolução n° 216 (BRASIL, 2004), os 

responsáveis pelas atividades de manipulação dos alimentos 

devem ser comprovadamente submetidos a cursos de 

capacitação, que deve abordar, no mínimo, assuntos como: 

contaminantes alimentares, doenças transmitidas por 

alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas 

de manipulação. Para Devides, Maffei e Catanozi (2014, p. 

167), 
A qualificação dos funcionários que trabalham na 
manipulação dos alimentos é de fundamental 
importância. Quando estes cometem falhas de 
higiene pessoal, ambiental ou nos cuidados com 
os alimentos, há o risco de contaminá-los, através 
das mãos, do cabelo, do acondicionamento dos 
produtos em temperatura inadequada, da 
ocorrência de contaminação cruzada, dentre 
outros fatores, o que favorece a multiplicação de 
microrganismos patogênicos e, 
consequentemente, compromete a saúde dos 
consumidores. 

 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são, 

indistintamente, referidas como envenenamentos alimentares, 

sejam causadas por agentes biológicos ou químicos 

(GERMANO; GERMANO, 2008). E atualmente constituem um 

problema de saúde pública em nível mundial, estando 

frequentemente associadas a falhas na manipulação dos 

alimentos (DEVIDES; MAFFEI; CATANOZI, 2014).  

Conforme Gava, Silva e Frias (2009) o percentual de 

pessoas que sofrem DTA em países industrializados tem 

aumentado em torno de 30% a cada ano. E estes surtos 
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alimentares estão associados ao consumo de alimentos 

contaminados através da manipulação inadequada, 

conservação ou distribuição em condições impróprias. 

Manifestando-se, em âmbito geral, com o desenvolvimento de 

distúrbios gastrintestinais agudos: diarreia, vômito, ou ambos, 

acompanhados de dor abdominal e desconforto, após um 

período de incubação, que varia conforme o agente (GAVA; 

SILVA; FRIAS, 2009). 

Em sua pesquisa Arruda (2000, apud MELLO et al., 

2010), ressalta que a questão de segurança alimentar sob o 

ponto de vista higiênico-sanitário é de grande preocupação e, 

por isso faz-se necessária à adoção de medidas que previnam 

a contaminação nas diferentes etapas do processo produtivo, 

uma vez que as DTA se propagam com rapidez e alta 

patogenicidade. 

Oliveira (2003), apud Oliveira, Brasil, Taddei (2008) 

afirmam que a educação e o treinamento dos manipuladores 

são as melhores ferramentas para assegurar a qualidade da 

alimentação. Um dos objetivos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) é produzir uma alimentação 

segura e saudável (BRASIL, 2013), inclusive que não cause 

surtos. 

Nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) do 

PNAE a manipulação de alimentos é uma preocupação para a 

saúde pública, pois creches e escolas são locais propícios para 

ocorrência de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA), o qual ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, dentre 

os locais de ocorrência, correspondendo a 657 surtos no 

período de 2000 a 2011 (BRASIL, 2011). 
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Conforme Silva, Germano e Germano (2008), o controle 

higiênico-sanitário no espaço escolar é um fator que precisa ser 

analisado, haja vista que o PNAE atende anualmente a milhares 

de alunos que frequentam creches, pré-escolas, escolas do 

ensino fundamental e médio da rede pública de ensino. Logo, 

avaliar a qualidade higiênicosanitária da alimentação escolar é 

fator primordial para agregar valores, bem como contribui para 

uma maior abrangência quando se trata de segurança do 

alimento (GOMES; CAMPOS; MONEGO, 2012). 

Dessa forma, é de suma importância a utilização de 

ferramentas para analisar riscos aos quais os comensais estão 

expostos através dos alimentos. Essas ferramentas tem o 

objetivo de facilitar das condições sanitárias das escolas por 

meio de uma lista de verificação e auxiliar na elaboração do 

Manual de Boas Práticas (MBP). A Lista de Verificação  em 

unidades de alimentação e nutrição escolar possibilita ainda 

classificar a escola de acordo com nível de atendimento aos 

requisitos sanitários em grau de risco (CECANE/FNDE, 2012).  

Desse modo, o presente trabalho visa relatar vivências 

proporcionadas pelo desenvolvimento do projeto de extensão 

“Qualidade higiênico-sanitária na alimentação escolar: 

Capacitação em boas práticas de manipulação nas escolas da 

rede municipal de Santa Cruz-RN” havendo neste projeto tanto 

um eixo de pesquisa quanto de extensão, o mesmo foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi da UFRN (CAAE: 

46085415.0.0000.5568). Em especial neste trabalho nos 

deteremos ao relato das capacitações nas capacitações que 

ocorreram de forma intinerante com o objetivo geral de 

capacitar para implantação de boas práticas os envolvidos no 
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gerenciamento e manipulação de alimentos. Foram objetivos 

específicos da capacitação: I) Capacitar gestores e 

manipuladores da instituição para implementar as boas práticas 

através de encontro temático dialogado; II) Subsidiar a Unidade 

de Alimentação e Nutrição Escolar na elaboração de registros  

técnicos como Instruções de Trabalho (IT’s) e Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP’s) obrigatórios para 

implementação de boas práticas e III) Prestar acessória técnica 

a Unidade de Alimentação na elaboração e implantação de 

planilhas de controles de rotinas de higienização e 

monitoramento de temperatura. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A capacitação foi desenvolvida em 13 escolas municipais 

de Santa Cruz/RN, no segundo semestre do ano de 2015. 

Primeiramente, identificaram-se as condições higiênico-

sanitária das cozinhas destas unidades educacionais, por meio 

da aplicação do check-list elaborado e validado por 

CECANE/FNDE (2012) baseado nas legislações brasileiras 

RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004), Resolução SS-196/1998 

(SÃO PAULO, 1998), Portaria CVS nº 06/1999 (SÃO PAULO, 

1999) e Portaria nº 542/2006 (RIO GRANDE DO SUL, 2006). 

Sendo também, realizado um questionário para identificação do 

perfil dos manipuladores, de modo a melhorar e adaptar os 

métodos a serem aplicados na capacitação. 

O check-list contempla informações relevantes sobre a 

conformidade de itens obrigatórios com 99 questões descritas 

em seis blocos, tais são: I. Edifícios e Instalações da Área de 

Preparo de Alimentos; II. Equipamentos para Temperatura 
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Controlada; III. Manipuladores; IV. Recebimento; V. Processos 

e Produções; VI. Higienização Ambiental. 

Segundo CECANE/FNDE (2012), a cada uma das 

questões da lista de verificação são atribuídas notas que variam 

de zero a oito, conforme o grau de risco e importância para a 

segurança dos alimentos. Todas as respostas assinaladas na 

alternativa “não”, que caracterizam a não conformidade do item 

às boas práticas, recebem o escore zero. 

Em relação às alternativas assinaladas como “sim”, os 

escores são atribuídos pela ferramenta de acordo com as 

características da questão: oito - para os itens que representam 

condições ou situações que evitam a multiplicação de 

microrganismos; quatro - para os que evitam a sobrevivência de 

microrganismos; dois - para os que evitam a contaminação 

cruzada por contato direto com o alimento; um - para os que 

evitam a contaminação cruzada, sem contato direto com o 

alimento.Por fim cada bloco de itens apresenta um percentual 

de adequação. 

A partir do diagnóstico e, da investigação do perfil do 

público a ser trabalhado, realizou-se capacitações, em boas 

práticas de manipulação de forma itinerante nas escolas, com 

duração prevista de 90 minutos.  

O material técnico desenvolvido para a capacitação foi 

criado partindo-se das principais necessidades detectadas, 

alcançadas após o cálculo da média do diagnóstico de todas as 

cozinhas. Atingindo menores percentuais de adequação os 

blocos: Higienização Ambiental (36%); Processos e Produções 

(35%); e Manipuladores (27%), respectivamente. Para cada 

bloco, construíram-se mapas de conceitos com imagens, 



EDUCAÇÀO SANITÁRIA COM MANIPULADORES DE ALIMENTOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE UMA CAPACITAÇÃO INTINERANTE NAS ESCOLAS DE 

SANTA CRUZ-RN 

149 
 

elaboraram-se dinâmicas pertinentes ao tema e material Figura 

na forma de folder.  

Para a temática sobre higienização ambiental, procurou-

se expor a importância da higienização do ambiente, sendo 

mostradas as fases da limpeza (pré-limpeza, limpeza, enxague, 

desinfecção, enxague final e secagem) e, quais os principais 

ambientes que devem ser higienizados diariamente. Após isto, 

foi demonstrado o procedimento correto de higienizar o piso da 

cozinha.  

No material sobre processos e produções, focou-se na 

higienização correta dos hortifrutis, explicando os 

procedimentos adequados para a sua higienização e a 

importância do uso de hipoclorito de sódio na lavagem e 

desinfecção das mesmas. 

Para o bloco referente aos manipuladores, apresentou-

se acerca da higiene pessoal, abordando-se sua importância, a 

forma correta de higienizar as mãos, assim como, as principais 

medidas de higiene que devem ser tomadas e fazerem parte da 

conduta diária destes profissionais.  

Todas as dinâmicas escolhidas (tabela 1) objetivaram 

auxiliar na explicação dos slides, bem como tornar o momento 

da capacitação menos formal, escolhendo-se: "dinâmica do 

glitter"; "dinâmica do papel ofício"; "dinâmica da lavagem das 

mãos"; demonstração da higienização de uma hortaliça; e, 

momento de perguntas e respostas. A dinâmica do glitter foi 

incluída dentro da temática referente aos manipuladores, a 

entrega da folha de papel ofício para explicar brevemente o 

objetivo da capacitação, a higienização da hortaliça e a 

dinâmica da lavagem das mãos para melhorar o entendimento 
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e, por fim as perguntas e respostas para auxiliar e verificar a 

assimilação do conteúdo exposto.  

 

Tabela 1. Síntese das dinâmicas utilizadas e programação da 

capacitação 

Dinâmica Duração e 
Materiais 

Procedimentos 

"Dinâmica do 
glitter" 

5 minutos 
de 
duração; 
- 1 Frasco 
Pequeno 
de Glitter 
com cores 
variadas 

- Espalhar o glitter na mão; 
- Cumprimentar as manipuladoras com um 
aperto de mão de forma que não 
percebessem o glitter inicialmente; 
- Solicitar durante a explicação dos slides, 
que verifiquem as mãos para visualizar a 
presença de glitter (espalhado durante o 
acolhimento); 
- Explicar que a presença do glitter nas 
mãos representa os microrganismos, estes 
que são disseminados entre as pessoas e 
consequentemente para os alimentos, 
quando não há uma correta higienização. 

"Dinâmica do 
papel ofício" 

5 minutos 
de 
duração; 
- Folhas de 
papel 
ofício 

- Entregar para cada manipulador uma 
folha de papel ofício; 
- Posteriormente, dar a instrução para 
dobra-lo a critério de cada um; 
- Em seguida, explicar o objetivo da 
dinâmica.    

Demonstração 
da 

higienização 
de uma 
hortaliça 

5 minutos 
de 
duração; 
- Hortaliça 
(Alface) 
- 
Hipoclorito 
de sódio 
- 
Recipiente 
- Água 

- Primeiramente será apresentado em 
slides como podem ser higienizados os 
alimentos, dando ênfase as frutas e 
hortaliças utilizadas para a produção da 
merenda escolar; 
- Demostrar os procedimentos corretos 
para higienização desses alimentos, 
questionando os manipuladores se o passo 
a passo estava correto; 
- Verificar se os mesmos tinha assimilado 
o processo, demostrado no slide. 

"Dinâmica da 
lavagem das 

mãos" 

5 minutos 
de 
duração; 

- Colocar a tinta guache na mão e, realizar 
movimentos de como se estivesse lavando 
as mãos, 
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- Tinta 
guache de 
cores 
variadas 

- Em seguida, questionar as 
manipuladoras, se a forma de lavar estava 
correta ou não; 
- Explicar a finalidade do uso da tinta nas 
mãos.  

Momento de 
perguntas e 
respostas 

15 minutos 
de 
duração; 
- Notebook 
(Slides) 

- Participação aleatória; 
- Realizar as perguntas, quanto aos 
assuntos abordados, mostrando-se as 
opções de respostas e discutindo os 
apontamentos.  

Fonte: Autoria própria 

O material Figura na forma de folder foi criado, com a 

proposta de servir como lembrete do assunto dos slides e do 

que as dinâmicas queriam repassar, focando em ilustrações, 

pouco texto e na linguagem acessível.  

Durante a construção de todos os materiais, houve a 

participação da responsável técnica (RT) da alimentação 

escolar do município, com discussões e sugestões, a fim de 

melhorar as ferramentas utilizadas.  

Neste momento foi avaliado que a capacitação teria 

maior adesão e participação se ela fosse em formato 

intenerante. Ou seja, os instrutores iriam às escolas realizar o 

encontro com os manipuladores.  

Com isso, após elaborados os materiais, a RT avisou 

formalmente à direção de cada escola a data planejada para a 

capacitação. Com possíveis modificações, a depender da 

disponibilidade destas. Iniciando-se as capacitações em cada 

uma das escolas após confirmado e reajustado o cronograma. 

Sendo que, para atender a um maior número de manipuladores, 

para cada unidade, fez-se a capacitação em dois turnos (manhã 

e tarde).  
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As 13 escolas municipais de Santa Cruz/RN, possuem 

cozinhas com risco sanitário elevado, de acordo com o 

diagnóstico obtido pela aplicação do check-list obtiveram 

percentuais de adequaçãoentre 26% e 50%. Percebeu-se desta 

forma, a necessidade de realizar uma capacitação em boas 

práticas de manipulação, visando que este nível de risco 

sanitário, posteriormente venha ser reduzido. E, como já citado 

anteriormente, as capacitações partiram dos maiores 

agravantes identificados durante o check-list. 

O perfil do manipulador também foi traçado: a maioria 

são do sexo feminino (97,4%) que possui idade entre 50 a 60 

anos (47,4%). Quanto a escolaridade, não concluíram o ensino 

fundamental (68,4%). Exerce a função com tempo de serviço 

acima de 20 anos (31,6%), são na sua maioria funcionários  

concursados (60,5%), entranto 68,4% exercem outras funções 

no local de trabalho como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). 

Os funcionários relataram que nunca trabalharam como 

manipulador em outra instituição escolar (52,6%) A última 

capacitação que participaram foi a aproximadamente 1 ano 

(44,7%). 

Observa-se que a capacitação também foi desfiante pela 

escolaridade e conciliação de funções que esses funcionários 

possuem. Somando-se todas as pessoas que participaram da 

capacitação nas escolas, atingiu-se 40 manipuladores. Este 

dado indica que a estratégia da capacitação ter sido intinerante 

produziu boa adesão visto que apenas 2 manipuladores em 

exercício não participaram. A relevância da atividade ainda se 

elevam quando constatamos que a capacitação e o treinamento 

dos manipuladores, são atividades indispensáveis aos serviços 
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de alimentação, estando ausentes nas UANs participantes do 

estudo de Mello et al. (2013). "A adesão dos serviços de 

alimentação às boas práticas é imprescindível para garantir 

métodos seguros de produção de alimentos e, por 

consequência, a qualidade do produto final" (MELLO et al., 

2013, p. 181). 

Sacool (2006) afirma que são de extrema importância 

para a UAN, em especialmente as escolares, que todos os 

manipuladores passem por processos de capacitações 

regulares e sejam fiscalizados com frequência, contribuindo 

assim, para o aperfeiçoamento das técnicas de preparo e 

garantia da qualidade sanitária do local. E que, além disso, haja 

um profissional responsável, nutricionista, para elaborar 

manuais e instruções que orientem os manipuladores, assim 

como realizar direcionamentos e fiscalizações diariamente 

(ANDREOTTI et al., 2003) 

Uma das primeiras limitações encontradas durante as 

capacitações do presente estudo foi o local disponibilizado para 

tal fim. Em todas as escolas, ocorreu dentro de suas cozinhas, 

e na maioria das vezes, havia interrupções, interferindo na 

explicação e na atenção dada pelos participantes. Estudos 

voltados às boas práticas ressaltam ser fundamental o 

comprometimento da direção com os recursos necessários à 

implantação das Boas Práticas (RÊGO et al., 2001, apud 

SOUZA; MEDEIROS; SACCOL, 2013).  

Poderia ser dada uma maior importância a este momento 

de capacitação por parte dos gestores, considerando que o 

manipulador é o principal promotor de uma possível 

contaminação (ALMEIDA; SACCOL, 2010), de forma que 

agissem a destinar um local, ou mesmo um horário em que os 
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manipuladores não estivessem envolvidos em outras 

atividades, já que os mesmos estavam na capacitação e eram 

requisitados a realizarem algumas tarefas.  

Nos momentos das dinâmicas conseguia-se maior 

atenção dos manipuladores, percebendo-se mais interação e 

entendimento. No entanto, notou-se desestímulo e falta de 

motivação aparente. Bem como, foi observado e deve ser 

considerado que em seus relatos, as condições físicas do local 

são muito inadequadas e persistem por vários anos.  

Em alguns momentos da capacitação, ao falar sobre 

como realizar os procedimentos corretos, o discurso era voltado 

às inadequadas condições físicas dos locais. Os participantes 

chegaram a justificar que sabem algumas coisas e tem vontade 

de fazer, mas questionavam sobre como fazer o certo diante 

desse quadro, em que coisas essenciais como a água, chega a 

faltar.  

Saccol et al. (2009) descrevem que em muitos serviços 

de alimentação são inúmeros os fatores que restringem a 

implantação das Boas Práticas, tais como a não 

conscientização e treinamento dos manipuladores, insuficiência 

de investimentos em instalações, falta de recursos financeiros 

para a implantação, não comprometimento dos responsáveis e 

deficiência de apoio e conhecimento para uma adequada 

implantação.  

Esses fatores também é uma realidade encontrada em 

serviços de alimentação de terminais rodoviários, onde alguns 

estabelecimentos verificados não detêm de uma estrutura física 

necessária para exercer com segurança todas as etapas de 

manipulação até a chegada do alimento ao consumidor. 

Observando-se manipuladores despreparados, sem nenhum 
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tipo de capacitação e desempenhando rotinas de produção 

muitas vezes de forma doméstica (ALMEIDA; SACCOL, 2010). 

Diante disso, notou-se grande desestímulo apresentado 

pelos participantes, considerando seus relatos ao longo das 

capacitações, onde a realidade de praticamente todas as 

escolas era a mesma, exceto para poucas unidades, as quais 

diante das outras escolas avaliadas, em termos de condições 

físicas, apresentaram mais adequações. Podendo-se notar, 

possivelmente em virtude disso, uma maior motivação por parte 

destes participantes, tanto no momento da capacitação, quanto 

na execução de suas tarefas. Além disso, diante das 

informações abordadas, a receptividade e o ânimo para fazê-

las eram mais perceptíveis. 

Um estudo realizado por Sousa, Amóra e Siqueira (2012) 

com o objetivo de avaliar a percepção de merendeiras em uma 

Unidade de Educação Infantil sobre as Boas Práticas de 

Manipulação (BPM), mostrou que a maioria das envolvidas com 

a merenda que foram entrevistadas apresentavam um certo 

conhecimento do que seria BPM e entendiam essas práticas 

como uma forma de fornecer alimentos mais seguros às 

crianças, no entanto, compreendiam que muitos fatores 

envolvidos não estavam ao seu alcance.  

Por isso, os conteúdos oferecidos em oficinas e 

treinamentos devem reciclar-se e enquadrar-se à realidade do 

local, atingindo não apenas aos manipuladores, mas também 

aos gestores, de onde deve partir o grande incentivo. 

Em um estudo, acerca do processo de implantação das 

Boas Práticas, de Souza, Medeiros e Saccol (2013), objetivou 

capacitar os manipuladores de alimentos de uma unidade de 

alimentação coletiva sobre os procedimentos de higiene e 
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limpeza dos equipamentos e alimentos, contaminação 

alimentar, uso correto dos uniformes e higienização das mãos. 

Estes autores verificaram mudanças significativas, sobretudo 

após a capacitação, havendo importante melhora no cuidado 

com a higiene dos equipamentos, utensílios e instalações 

internas, além de melhor cuidado na manipulação dos 

alimentos. 

Assim como nesta experiência, Leite et al. (2011) 

verificaram boa compreensão do conteúdo por parte dos 

manipuladores. Sendo sugerido por estes autores, uma maior 

carga horária de aulas práticas, participação de diretores 

escolares e realização periódica da capacitação.  O que não 

ocorreu nas capacitações do presente relato, onde mesmo os 

diretores sendo requisitados, não participaram por motivos 

diversos e, devido o pouco tempo disponível para a intervenção, 

não teve-se como realizar aulas práticas.  

Apesar das limitações percebidas ao longo da discussão, 

as capacitações se enquadraram à realidade das escolas, 

estando evidente que este tipo de intervenção é fundamental 

para se adequar ao exigido pela legislação. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Nota-se que, realizar capacitações com manipuladores 

de alimentos tem forte impacto sobre a saúde dos comensais, 

que no presente estudo são os escolares. Porém, não basta 

executa-la, é preciso avaliar e compreender a adesão dos 

participantes e atuantes deste processo de produção, neste 

caso, a alimentação escolar.  



EDUCAÇÀO SANITÁRIA COM MANIPULADORES DE ALIMENTOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE UMA CAPACITAÇÃO INTINERANTE NAS ESCOLAS DE 

SANTA CRUZ-RN 

157 
 

Observar também que formas viáveis (horários e locais) 

de serem realizados os encontros e a metodologia adotada para 

a capacitação são tão determinante para seu sucessos quanto 

a escolha de seus conteúdos teóricos. O uso de dinâmicas é 

fundamental para que os conceitos sejam assimilados de forma 

efetiva. 

Ficaram evidentes as dificuldades encontradas, 

considerando as observações por parte da equipe executora, 

onde os participantes, em sua maioria, não estavam motivados. 

Acrescentado a isso, vale destacar a importância da elaboração 

de um material condizente com sua realidade de aplicação, o 

que foi buscado para esta intervenção.  

Por fim, as capacitações precisam ocorrer 

continuamente, para que aconteçam mudanças graduais e, que 

tornem-se parte da rotina dos manipuladores, de modo a 

proporcionar cada vez mais a segurança alimentar do produto 

aos consumidores. 
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RESUMO: A utilização da cultura Probiótica (Lactobacillus 
Acidophilus) e do FOS (Frutooligossacarídeo) no queijo 
simbiótico como alternativa para melhor digestibilidade, tendo 
em vista que esse efeito pode ser direcionado as regiões alvo 
do trato gastrintestinal, o consumo de um prebiótico juntamente 
com um probiótico, formando a junção simbiótica trás efeitos 
benéficos ao ser, os laticínios são fontes bem acessíveis. O 
objetivo deste estudo foi caracterizar e avaliar a aceitação do 
queijo simbiótico. Os queijos atenderam à legislação brasileira 
em vigor, sendo os produtos considerados integrais por 
apresentarem valores maiores do que de 3% de gordura. e 
provadores não treinados avaliaram sensorialmente por meio 
de escala hedônica e escala de intenção de compra estando os 
produtos aceitáveis segundo a avaliação dos provadores e com 
bom índice de compra, podendo competir com outros produtos 
lácteos no mercado. A elaboração final do produto teve um alto 
valor nutricional, rico em proteínas, e lipídios, Os benefícios à 
saúde do hospedeiro atribuídos à ingestão de culturas 
probióticas que mais se destacam são: promoção da resistência 
gastrintestinal à colonização por patógenos; controle da 
microbiota intestinal; estabilização da microbiota intestinal após 
o uso do mesmo podendo assim ser um bom alimento funcional 
causando melhoria para todo e qualquer indivíduo. 
Palavras-chave: Queijo simbiótico. Prebiótico. Probiórico 
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 1 INTRODUÇÃO 

O conceito de “alimentos funcionais” foi inicialmente 

introduzido no Japão, em meados da década de 1980, como 

alimentos similares em aparência aos alimentos convencionais, 

usados como parte de uma dieta normal, e que demonstram 

benefícios fisiológicos e/ou reduzem o risco de doenças 

crônicas, além de suas funções básicas nutricionais. 

O princípio foi rapidamente adotado no mundo, 

entretanto, as denominações das alegações ou claims, assim 

como os critérios para sua aprovação, variam de acordo com a 

regulamentação local ou regional (STRINGHETA et al. 2007).  

Atualmente, se aceita que alimentos funcionais são 

alimentos que proporcionam benefícios fisiológicos e/ou 

reduzem o risco de doenças crônicas, além de suprir as funções 

nutricionais básicas. Devem caracterizar-se como um alimento 

ou um ingrediente convencional da dieta e demonstrar seus 

efeitos em quantidades usualmente consumidas 

(CLYDESDALE, 1997; EUROPEAN COMMISSION 

CONCERTED ACTION ON FUNCTIONAL FOOD SCIENCE IN 

EUROPE, 1999; ARVANITOYANNIS e VAN HOUWELINGEN-

KOUKALIAROGLOU, 2005; KHAN et al., 2012). 

Atualmente, alimentos funcionais são definidos como 

alimentos naturais ou processados que contêm compostos 

bioativos conhecidos ou desconhecidos que, em definição, em 

quantidades atóxicas, promovam benefício clinicamente 

comprovado à saúde, prevenindo, gerindo ou tratando doenças 

crônicas (MARTIROSYAN; SINGH, 2015).  

Os probióticos eram classicamente definidos como 

suplementos alimentares à base de microrganismos vivos que 

afetam beneficamente o animal hospedeiro, promovendo o 

balanço de sua microbiota intestinal (FULLER, 1989; MATTILA- 

SANDHOLM et al., 2002). Diversas outras definições de 
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probióticos foram publicadas nos últimos anos (SANDERS, 

2003). Entretanto, a definição atualmente aceita 

internacionalmente é que eles são microrganismos vivos, 

administrados em quantidades adequadas, que conferem 

benefícios à saúde do hospedeiro (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF UNITED NATIONS; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2001; SANDERS, 2003).  

Uma seleção adequada de cepas deve ser conduzida 

para o processamento de produtos lácteos probióticos 

(VINDEROLA & REINHEIMER, 2003). 

A incorporação de fibras alimentares como o 

Frutoligossacarídeo (FOS), considerada prebiótico, juntamente 

com adição de culturas probióticas dá origem aos chamados 

queijos simbiótica. Em termos tecnológicos, a associação do 

prebiótico com probiótico pode resultar em uma vantagem 

competitiva para o micro-organismo prebiótico, além de o FOS 

contribuir para melhoria da textura (SAAD et al., 2011; 

MONTANUCI; GARCIA; PRUDENCIO, 2010; PIMENTEL; 

GARCIA; PRUDENCIO, 2012).  

Desvendar os mitos e folclores que envolvem 

ingredientes e alimentos funcionais constitui um desafio. A 

literatura ainda apresenta conclusões limitadas e necessita de 

mais estudos, ensaios clínicos controlados, randomizados com 

humanos para melhor conhecimento de evidências e 

comprovação da propriedade dos alimentos funcionais 

(DUGGAN, GANNON & WALKER, 2002). 

 Esta pesquisa teve como objetivo a elaboração, 

caracterização de Queijo Simbiótico, avaliando seu grau de 

aceitabilidade, tendo o desenvolvimento de análise físico-

química do produto e seu respectivo controle. A Formulação do 

queijo com diferentes concentrações de prebióticos e 

probióticos. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 Matéria-prima 

 

Os ingredientes dos queijos coalho Simbiótico 

Prebiótico e Probiótico foram adquiridos em supermercados, 

farmácia de manipulação da cidade de João Pessoa PB e São 

Paulo SP, sem distinção de marca e de fabricante. Dentre 

estes ingredientes estava o leite UHT pasteurizado, 

Lactobacillus acidophilus, FOS (inulina) e a enzima Quimozina 

(coalho). A formulação dos queijos foi realizada no Laboratório 

Multidisciplinar I da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB). 

 

2.2 FORMULAÇÃO DO QUEIJO SIMBIÓTICO(QS) 

Para a formulação do queijo Simbiótico foram utilizados, 

leite pasteurizado tipo C (10L),o leite foi submetido ao 

tratamento térmico 37º C/ 10 min.), passou por resfriamento (± 

43ºC), adição do cloreto(7ml à 50%),em seguida foi feita adição 

de cultura láctea (2g), aguardando 15min, após foi adicionado 

o coalho(8ml) e bem homogeneizado, deixando 40 à 50min 

para formação da coalhada, mexedura  lenta, drenagem do 

soro, adicionado (55g 3,5% a cada 100g) do volume da massa 

drenada, descanso da massa em formas plásticas perfuradas e 

estéreis, feita a salga. 

 

Tabela 1. Ingredientes usados na para elaboração do queijo 

coalho Simbiótico. 

Ingredientes Quantidades 

    Leite Pasteurizado 

Queijo Simbiótico 

            10ML 

   Cloreto de Sódio               7ML 

   Cultura Probiótica              2g 

FOS             35g 

Fonte: Dados da pesquisa 



FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE QUEIJO COALHO SIMBIÓTICO 

164 
 

 

2.4 FORMULAÇÃO DO QUEIJO PROBIÓTICO(QP) 

Para a formulação do queijo Simbiótico foram utilizados, 

leite pasteurizado tipo C (10L),o leite foi submetido ao 

tratamento térmico 37º C/ 10 min.), passou por resfriamento 

(± 43ºC), adição do cloreto(7ml à 50%),em seguida foi feita 

adição de cultura láctea (2g), aguardando 15min, após foi 

adicionado o coalho(8ml) e bem homogeneizado, deixando 40 

à 50min para formação da coalhada, mexedura lenta, 

drenagem do soro, descanso da massa em formas plásticas 

perfuradas e estéreis, feita a salga. 

 

Tabela 2. Ingredientes usados na para elaboração do queijo 

coalho Probiótico. 
 Ingredientes Quantidades 

 Leite pasteurizado tipo C 10L 

 Cloreto de Sódio 7ML 

    Cultura Probiótica           2g 

 Coalho 8ML 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

   

   

2.5 Análises físico- Químicas 

As análises físico-químicas do queijo Simbiótico foram 

realizadas no laboratório Multidisciplinar I da faculdade 

internacional da Paraíba-FPB. Conforme as metodologias 

citadas pelo instituto Adolfo Lutz (2008) foram determinadas a 

umidade, o lipídeo, a proteínas e o resíduo mineral fixo (RMF). 

A umidade foi determinada por dessecação direta em estufa a 

105°C por 24 horas; o lipídeo foi determinado utilizando-se oa 

medologia descrita por Folch; a proteína foi determinada pelo 

método de Kjeldahl baseando-se em 3 etapas: digestão, 

Destilação e titulação; o RMF foi determinado por meio da 
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incineração das amostras em forno mufla a temperatura de 500 

à 550°C por um período de 4/6h (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008); e a lactose foi determinada pelo método de Lane-Eynon. 

Os ensaios foram realizados em duplicata durante o período de 

armazenamento. 

 

2.6 Análises estatísticas 

Os resultados das análises físico-químicas e sensorial 

foram submetidos ao teste t-student realizando-se teste de 

comparação de médias em nível de 5% de significância 

(p<0,05). Em todas as análises estatísticas foi utilizado o 

programa Microsoft Excel for Windows (NEUFELD, 2010) para 

montagem do banco de dados, e o utilizou-se o programa - 

Sigma Stat 3.1 (SIGMASTAT, 2009) para cálculo dos resultados 

estatísticos.  

2.5 Análises sensoriais  

As análises sensoriais foram utilizadas o método de 

aceitação sensorial, onde havia três tipos de amostras uma o 

queijo só com cultura Probiótica, um com Frutoligosacarídeos 

(FOS) e o outro com a junção dos dois anteriores, sendo o 

queijo Simbiótico. Empregou- escala hedônica estruturada de 

nove pontos para os atributos aparência, cor, aroma, sabor, 

textura e avaliação global, sendo os extremos valor 1 

equivalente ao termo hedônico “desgostei muitíssimo” e o valor 

9 atribuído ao termo “gostei muitíssimo” (STONE e SIDEL, 

2004). A intenção de compra do consumidor foi avaliada através 

da escala de 5 pontos, com variação entre “1 - certamente não 

compraria” e “5 - certamente compraria” (STONE. e SIDEL, 

2004).  

As três amostras foram servidas simultaneamente, em 

pedaços de tamanho e largura dispostos em pratos 

descartáveis, devidamente codificadas em números aleatórios 
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de três dígitos, acompanhadas de biscoito tipo Cream Cracker, 

copo com água (para remoção de sabor residual) e das fichas 

de teste de aceitação e intenção de compra e termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

A aceitabilidade, intenção de compra e vida de prateleira 

das amostras foram avaliadas por 166 provadores não 

treinados, de ambos os sexos e com idades entre 18 e 50 anos, 

sendo estes alunos, funcionários e outros da FPB, e que não 

apresentassem nenhum problema de saúde ou deficiência 

física que pudesse comprometer a avaliação sensorial dos 

produtos, especificamente relacionado a três sentidos humano: 

olfato, paladar e visão, e, por fim, que não fosse intolerante a 

lactose. 

O recrutamento dos indivíduos foi realizado mediante 

abordagem direta na Instituição, no mesmo dia da análise 

sensorial, em que os mesmos foram interrogados sobre a sua 

disponibilidade em participar de uma análise sensorial, da sua 

habilidade e frequência de consumo do produto em questão. 

Cada participante recebeu três copos tipo café com as amostras 

separadamente para avaliar a aceitabilidade das amostras. 

Sendo assim, a formulação dos produtos com propriedades na 

melhoria intestinal do indivíduo, a avaliação da aceitação 

sensorial dos mesmos, permitirá um maior desenvolvimento da 

tecnologia e possibilidade de novos produtos. 

Os resultados apresentados na análise sensorial e teste 

de compra do queijo não mostraram diferenças significativas 

nas amostras controle e 5%, ficando em uma média de notas 

julgadas entre 7,5 e 8 para aparência, cor, aroma, firmeza, 

avaliação global (gostei moderadamente) e para os resultados 

de intensão de compra uma média de 3,5 e 4 (compraria/ talvez 

comprasse). O leite in natura foram oriundos do setor de 

Agroindústria, o FOS e a cultura láctea 
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,adquiridos em mercado local. Toda a pesquisa foi 

desenvolvida no Laboratório de Análise Sensorial (LAS) 

seguindo a metodologia de (FERREIRA, V. et. al.,2000) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os intervalos para a avaliação físico-química do queijo 

simbiótico foram realizados no 1º dia de armazenamento, 7º e 

14º dia de armazenamento do queijo. Esses tempos foram 

escolhidos para se observar às mudanças que poderiam 

ocorrer durante seu armazenamento e saber como se 

comportam as mudanças, fazendo a analise no queijo em 

intervalos  menores. Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos e entre os tempos (p<0,05) para os valores de 

composição de Resíduo Mineral Fixo (RMF), Umidade, Lipídios, 

Proteínas, extrato seco e Kilocalorias. valores de Proteínas 

variaram entre 7,28% e 8,12%. Segundo a legislação, para o 

produto ser legalmente incluído na classificação de bebida 

láctea fermentada é necessário atingir um mínimo de 1,2 g de 

proteína/100 g de produto, valor ultrapassado nas bebidas 

lácteas experimentais (BRASIL, 2004). 

O que se pode observar que houve diferenças significativas 

na analise físico-química, entre as amostras e tempo de 

armazenamento em relação à lactose onde o valor do QP d 

apresentou 0,97% e o QS 3,18%, como esta descrita na tabela 

4. 

Podendo observar a tabela 4, os resultados não tiveram 

uma diferença relacionada entre as amostras e os tempos. 

Os lipídios representam uma fração de alta concentração 

energética ou calórica, porém, dependendo de sua quantidade 

e composição, podem provocar a deterioração do alimento 

durante a estocagem, produzindo odor e sabor (SGARBIERI, 
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1987). O teor de lipídios, na amostra QP 46,08% e a amostra 

QN 45,75% ambos do 1° dia e sem alteração no 14° dia.  

 

Tabela 3 Composição físico-química média das média 

das analises Físico-químicas. 

 

QP = queijo Probiótico; QN =queijo simbiótico;EST = Extrato Seco Total; 

RMF = Resíduo Mineral Fixo; Kcal=Kilocalorias                                           * 

Na mesma linha, indica diferença significativa entre as amostras ao teste t-

student (p<0,05); 

 

Quanto o teor de cinzas as formulações não obtiveram 

diferença, o QP do primeiro dia com 3,72% e a do QN com 

3,13%  (Tab 3). Em vista de BORGES et al., (2011), observou-

se que o conteúdo de cinzas diminuiu com o aumento da 

concentração, o que pode indicar perda de minerais durante 

processamento. 

Os probióticos são benéficos à saúde humana, pois 

aliviam e ajudam aqueles que são intolerantes à lactose. Esses 

têm como mecanismo de ação a diminuição na concentração 

Composição 

centesimal 

(g/100g) 

Amostras 

QP  QN 

Ẍ (± DP)  Ẍ (± DP) 

EST 53,92(±0,72)   54,25(±0,54) 

Umidade 46,08(±0,65)  45,75(±0,64) 

Lactose 0,97(±0,3)*  3,18(±0,35) 

Lipídeos 25,42(±0,25)  24,5(±0,25) 

Proteína 23,81(±0,35)  23,44(±0,14) 

RMF 3,72(±0,44)  3,13(±0,35) 

Kcal 327,9(±1,23)   326,98(±1,35) 
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da lactose em produtos fermentados; a maior atividade da 

lactase em preparações bacterianas que são usadas na 

fabricação dos produtos e a maior atividade da enzima lactase 

que chega ao intestino delgado junto com o produto fermentado 

ou dentre as bactérias viáveis capazes de sobreviver à acidez 

e à bile (PIMENTEL, 2011).  

 Além do mais, os probióticos também aumentam a 

digestibilidade da lactose, como por exemplo, os lactobacillus, 

que produzem a própria enzima β-D-galactosidase que 

favorecem a hidrólise do açúcar.  

 Segundo Santos et al. (2011), o termo prebiótico é 

utilizado, ao contrário de probiótico, como componentes 

alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o 

hospedeiro por estimular seletivamente o crescimento e/ou 

atividade de uma ou um número de espécies bacterianas 

desejáveis no cólon, e o termo simbiótico é utilizado para 

designar produtos no qual um probiótico e um prebiótico estão 

associados. Por isso o QP apresentou nível de concentração 

baixo 0,97% comparado ao QS 3,18% pois o mesmo tem em 

sua composição Prebiótica. 

 A tabela 4 mostra as médias obtidas pelas amostras na 

avaliação sensorial do produto identificando também se houve 

diferença significativa entre elas. 

Observou-se uma maior aceitabilidade das formulações 

adicionadas de micro- organismos probióticos, quando 

comparadas à formulação controle aos 7 e aos 14 dias de 

armazenamento (p < 0,05). No mesmo período, não houve 

diferenças estatísticas na média de escores de aceitabilidade 

entre as formulações adicionadas de micro-organismos 

probióticos, QP e QS (p > 0,05). Entretanto, após 14 dias de 
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armazenamento, ambos os queijos mantiveram a 

aceitabilidade, quando comparado ao 1 dia (p < 0,05). 

Adicionalmente, não foi observada influência relevante do 

período de armazenamento na aceitabilidade. 

 

Tabela 4. Média dos atributos da analise sensorial dos queijos 

Probiótico e Simbiótico 

* Na mesma linha, indica diferença significativa entre as amostras ao teste 

t-student (p<0,05); e ± desvio padrão 

Atributos Dias Amostras 

QP  QN 

Ẍ (± DP)  Ẍ (± DP) 

Aparência 7 7,23(±1,20)  7,56(±1,24) 

 14 7,02 (±1,07)  7,23(±1,19) 

Cor 7 7,90(±1,32)  7,78(±1,19) 

 14 7,94 (±0,95)  7,60(±1,19) 

Aroma 7 7,28*(±1,62)  6,82(±1,54) 

 14 7,27*(±1,28)  7,02(±1,35) 

Sabor 7 7,50*(±0,98)  6,73(±1,98) 

 14 7,42*(±0,12)  6,38(±1,77) 

Sabor residual 7 7,98*(±1,28)  6,28(±1,92) 

 14 7,98*(±1,12)  6,43(±1,84) 

Firmeza 7 7,92(±1,25)  7,63(±1,11) 

 14 7,88(±1,10)  7,26(±1,58) 

Avaliação global 7 8,18*(±0,49)  7,19(±1,65) 

 14 8,25*(±0,84)  7,34(±1,82) 

Intenção de compra 7 4,90*(±0,57)  3,46(±1,42) 

 14 4,63*(±0,29)  3,81(±1,18) 
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Resultados similares foram encontrados por PEREIRA et 

al. (2010), ao analisar formulações de queijo petit-suisse 

adicionadas das culturas probióticas de L. acidophilus e B. 

animalis subsp. Lactis. Os autores observaram maiores escores 

de aceitabilidade para a formulação acrescida dos probióticos 

em co-cultura (6,6- 6,8), quando comparada à formulação 

controle, somente com cultura starter (5,8- 6,0) do esmo modo, 

o período de armazenamento não influenciou nos escores de 

aceitabilidade. De fato, a adição de culturas probióticas tem sid 

correlacionada à melhora  de características sensoriais de 

produtos lácteos fermentados, uma vez que metabólitos 

produzidos por estes micro-organismos podem contribuir 

positivamente com as características (PARVEZ et al., 2006). 

Em bebidas lácteas fermentadas, a adição das culturas 

probióticas L. acidophilus LA-14 resultou em escores de 

aceitabilidade semelhantes ao presente estudo (CASTRO et. al, 

2013). 

KAILASAPATHY (2006) observou uma maior 

aceitabilidade de iogurtes adicionados das culturas probióticas 

de L. acidophilus e B. animalis subsp. Lactis, quando 

comparado ao iogurte somente com cultura starter. Resultados 

semelhantes foram encontrados por MARAFON et al. (2011), 

em iogurtes adicionados de leite em pó desnatado, contendo B. 

animalis subsp. lactis. 

CORRÊA et al. (2008) observaram uma tendência à 

maior aceitabilidade na formulação probióticas de manjar de 

coco, quando comparado à formulação controle, sem adição de 

probióticos. Efeitos positivos na aceitabilidade foram também 

encontrados com a adição de Lactobacillus casei em sorvete de 

baunilha (MOHAMMADI, KHOSROKHAVAR & CRUZ, 2011). 

Em contrapartida, GOMES et al. (2011) observaram 

efeitos negativos atribuídos à adição de L. acidophilus em 
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queijo Minas Frescal, comparados ao produto convencional, 

enquanto que ARAGON-ALEGRO et al. (2007) observaram que 

a adição de L. paracasei subsp. Paracasei LBC-82 ou inulina 

em mousse de chocolate, não interferiu na preferência dos 

provadores. 

Em relação aos queijos petit-suisse comercializados no 

Brasil, VEIGA et al. (2000) avaliaram diferentes marcas de 

queijos petit-suisse, sem adição de culturas probióticas, e 

obtiveram médias de escore sensorial entre 6 e 7. 

Em relação à a presença de prebióticos, o estudo de 

CARDARELLI et al. (2008) avaliou os escores de aceitabilidade 

entre formulações de queijo petit-suisse adicionadas de L. 

acidophilus Lac-4 e B. animalis subsp. lactis BL-04, com 

diferentes proporções e combinações de inulina, FOS e mel. 

Embora não tenham sido constatadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as formulações estudadas 

por CARDARELLI et al. (2008), observou-se uma tendência à 

maior aceitação da formulação adicionada de inulina e/ou FOS. 

Formulações adicionadas de prebióticos podem apresentar 

vantagens nutricional e tecnológica. Esta última está 

relacionada à melhora da qualidade sensorial, devido às 

características de substituir gorduras, conferir corpo e 

estabilidade de espuma, atribuídas à inulina, além da 

propriedade de conferir dulçor, atribuída à FOS (FRANCK, 

2002). 

Em relação à QP, a adição de L. acidophilus pode ter melhorado 

o sabor devido a uma acidificação reduzida do produto, quando 

comparados a QN, como pode ser visto na tabela 5. O queijo 

QP adicionado da co-cultura probiótica não diferiu em relação 

ao sabor do QN. Diferentes espécies de Lactobacillus e 

Bifidobacterium em co-cultura podem resultar em alteração do 

sabor em queijo, com acentuação dos sabores mais amargos, 
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ácidos e acético (ONG et al., 2007), o que pode ter ocorrido em 

QP e proporcionado menores notas para o sabor em relação a 

QN. 

 

4 CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos no presente estudo dos queijos 

coalho probiótico (QP) e simbiótico (QS) como matrizes 

potencialmente funcionais, porém formulação QP apresentou 

maior vantagem em termos de estabilidade da população de L. 

acidophilus, vindo que a ação prebiótica não alterou nas suas 

concentrações e conforme a análise sensorial do queijo 

potencialmente simbiótico, este obteve resultados significativos  

com notas  acima de 7 e com bom índice de compra com nota 

acima de 4 demonstrando possível compra pelos participantes, 

podendo competir com outros produtos lácteos no mercado, 

que os queijos foram bem aceitos pelos consumidores, quanto 

aos atributos de aparência, cor, sabor, textura e avaliação 

global. Assim, o queijo Probiótico foi um bom carreador das 

culturas probióticas de L. acidophilus, assegurando um possível 

efeito benéfico à saúde dos consumidores relacionados ao 

consumo de produtos com características simbióticas. 
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RESUMO: A alimentação dos universitários de nutrição nem 
sempre é adequada, esses maus hábitos sofrem influênciade 
vários fatores. Apesar de possuir o conhecimento teórico sobre 
a importância da alimentação saudável, observa-seque, a 
maioria dos acadêmicos não praticam esse aprendizado. Esse 
trabalho teve como objetivo avaliar o perfil alimentar dos 
acadêmicos pré-concluintesdodo curso de Nutrição. Tratou-se 
de um estudo transversal, descritivo, com base em dados 
primários. Foi realizado em uma instituição privada no município 
de João Pessoa, PB. Participaram do estudo 30 alunos pré-
concluintesmaiores de 18 anos do sétimo período. O consumo 
alimentar foi avaliado pelo formulário de consumo alimentar 
para maiores de 5 anos do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN). Os dados foram calculadosem 
frequências absolutas, relativas e percentuais,sendo 
apresentados em Figuras e tabelas.A frequência das refeições 
realizadas pelos acadêmicos pré-concluintes foi que 57% deles 
realizam de três a cinco refeições por dia. Já o consumo 
retrospectivo semanal dos marcadores alimentares, destacam-
se os altos índices de inadequação no consumo dos grupos 
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considerados protetores, salada crua com 77% de 
inadequação;Legumes cozidos com 80% de inadequação e as 
frutas com 50% de inadequação para os alunos pré-concluintes. 
 

Palavras-chave:Hábitos Alimentares. Estado Nutricional. 

Acadêmicos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos,o Brasil e outros países da América 

latina passaram, por um período de transição nutricional, isto é, 

mudanças nos hábitos alimentares e estado nutricional da 

população, caracterizadas por uma diminuição da desnutrição 

e um aumento no sobrepeso e/ou obesidade, consequências 

das práticas alimentares inadequadas contribuindo para o 

surgimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)  ( 

SOUZA, 2017).  

A transição nutricional está vinculada a complexas 

mudanças nos padrões demoFigura, socioeconômico, 

ambiental, agrícola e de saúde, que envolvem fatores como 

urbanização, crescimento econômico, distribuição de renda, 

incorporação de tecnologias e mudanças culturais. Resultando 

em mudanças no padrão de consumo alimentar, saúde e 

nutrição (RAMOS, 2014). Tais transformações têm causado 

efeito negativo nas pessoas, como consequente ritmo de vida 

acelerada acaba preferindo refeições rápidas, aumentando o 

consumo de alimentos industrializados, em contrapartida a uma 

alimentação saudável (REIS, 2015). 

A alimentação adequada e saudável é aquela capaz de 

fornecer todos os nutrientes necessários para a saúde do corpo, 



PERFIL ALIMENTAR DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

178 
 

promovendo seu crescimento e desenvolvimento humano, além 

de qualidade de vida, saúde e bem-estar (BRASIL, 2012).  

Alimentar-se é uma primordialidade básica do ser 

humano, uma vez que, desempenha uma atribuição importante 

na vida da população. O ato de ingerir alimentos envolve uma 

multiplicidade de aspectos que influência na qualidade de 

existência. Uma refeição sadia é um dos fatores mais 

importantes para garantir um crescimento fisiológico e 

desenvolvimento adequado (SOUZA, 2017). 

Segundo Aquino (2015), as escolhas alimentares estão 

relacionadas com diversos fatores, os alimentos que nos dão 

prazer, o modo de preparo, facilidade de aquisição, 

características sensoriais e as informações nutricionais que 

sabemos sobre estes, sendo que é  na infância que se inicia a 

formação de práticas alimentares, que se perduram ao longo da 

vida adulta e passam por mudanças com a integração à 

universidade pertinente aos conhecimentos mais específicos 

estudados, inclusive aos estudantes do curso de nutrição, 

quanto ao profissional  nutricionista ele é qualificado para 

exercer educação, atribuindo significativo papel no auxílio para 

estabelecer hábitos de consumo saudáveis aos indivíduos 

sempre adequando a necessidade nutricional. 

Na graduação é possível que o estudante de nutrição 

adquira conhecimentos mais extensos sobre alimentação 

adequada, podendo supor que os mesmos introduziram esses 

métodos em seus hábitos alimentares, o que deveria resultar 

em uma vida saudável e nutricionalmente equilibrada 

(MAGALHÃES, 2012). 

No entanto, quando se observa os hábitos alimentares 

dos estudantes universitários, nota-se que, em sua maioria 

apresentam uma ingestão excessiva de alimentos 

industrializados como os ultraprocessados fast-food, os ricos 
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em açúcares, gorduras e sal, em paralelo a um baixo consumo 

dos alimentos in natura como frutas, legumes e verduras e 

leguminosas, padrão considerado inadequado e não saudável 

(PEREIRA, 2015).  

O meio universitário acaba por deixar mais difícil que o 

estudante possa realizar uma alimentação rica em nutrientes 

necessários ao desenvolvimento, em virtude não só de toda 

carga acadêmica, mas também por mudanças de 

comportamento, estresse, comidas da moda, com tudo isso os 

estudantes acaba não tendo também horários definidos para 

realizar algumas refeições que na maioria das vezes é 

justificada por falta de tempo (RODRIGUES, 2012). 

Esses maus hábitos alimentares podem estar sendo 

motivados pelos novos comportamentos e relações sociais, 

sugerindo indicativos de compulsão alimentar em alguns alunos 

que, preocupados, podem transformar a alimentação em 

“válvula de escape” para as situações de estresse físico e 

mental, envolvidos pela cobrança de um bom desempenho 

acadêmico ( SOUZA; BORGES, 2016).  

O comportamento alimentar é algo complexo, o estilo de 

vida norteia as escolhas alimentares como o local, horários, 

prestígio social, hábitos regionais e condições 

socioeconômicas. As informações nutricionais promovem 

mudanças nas escolhas alimentares e, dependendo 

datrajetória no seu curso de vida, o indivíduo está sujeito a 

modificações que podem ser ou não convenientes (BENTO et 

al., 2016). 

Os aspectos relacionados ao estilo de vida dos 

universitários reportam-se ao cotidiano desta população, a onde 

se evidenciam situações como: carga horária vasta em sala de 

aula e campo de estágio, sendo as atividades complementares 

desenvolvidas em outro período, geralmente nas férias, falta de 
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tempo no horário das refeições, poucas horas de sono e/ou 

repouso; ansiedade e/ou aflição, estresse contínuo; adaptação 

à outra cidade; afastamento temporário da família (ROVIDA, 

2015). 

Sabe-se que os acadêmicos de nutrição possuem 

conhecimento teórico sobre quais práticas alimentares são mais 

saudáveis, mas existe uma incompatibilidade entre a teoria 

adquirida e a prática exercida. Segundo o estudo de Oliveira, 

2015, que avaliou o estado nutricional de 254 estudantes de 

nutrição concluiu-se que foi baixa a frequência entre eles que 

apresentaram hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis, 

sendo agravadas entre as alunas ingressantes, pois o grupo foi 

assim classificado: 5,1% precisam tornar sua alimentação e 

hábitos de vida mais saudáveis, 73,6% precisam de atenção 

quanto a sua alimentação e outros hábitos associados à saúde 

e 21,3% apresentam estilo de vida saudável. A avaliação foi 

feita pelo questionário ‘como está sua alimentação?’, apontou 

para uma situação mais favorável entre as alunas do último ano 

(p=0,020). O consumo diário de frutas, hortaliças e laticínios foi 

relatado por apenas 22,4%, 44,1% e 40,2% delas, 

respectivamente, sendo que aquelas do último ano 

apresentaram maiores proporções (p valor: 0,001; 0,005; e 

0,020, respectivamente).  

Compreender ao conteúdo a cerca da saúde, bem como 

a idéia sobre alimentação e hábitos saudáveis e fatores ligados 

aos mesmos, é um dos papéis de quaisquer estudantes que 

visa atuar nesta área, porém é importante que se modifique e 

aplique a vida de quem vai propagar tais informações, é 

importante ressaltar que os acadêmicos serão vistos como 

exemplos pela comunidade e consumidores (SOUZA et al, 

2012). 
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Tendo isto, é evidente a importância da implementação 

de programas que tenham como objetivo lutar contra os hábitos 

alimentares errôneos dentre os universitários e induzir a 

promoção para a prática de atividade física pelos mesmos,a fim 

de prevenir o aumento de indivíduos com elevado aumento de 

peso, tentando atenuar os casos de doenças crônicas, nos 

próximos estágios de vida (LOUREIRO,2016). 

Analisar o padrão alimentar dos universitários é relevante 

para indicar e perceber possíveis desarmonias nutricionais, já 

que, estes estarão no futuro atuando na orientação e 

reeducação dietética da sociedade. 

O presente estudo  avaliou se os acadêmicos de nutrição 

adotam mudanças nos seus hábitos alimentares no decorrer do 

curso, ou seja, se o conhecimento adquirido interfere na 

conduta alimentar e se o estado nutricional está dentro da 

classificação adequada. Em decorrência de que, os estudantes 

de nutrição serão os propagadores desse conhecimento sobre 

alimentação adequada e saudável.  

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar 

o perfil alimentar dos acadêmicos pré-concluintes do curso de 

Nutrição em uma instituição privada do município de João 

Pessoa-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo transversal, descritivo e quantitativo com base 

em dados primários. Realizado na Faculdade Mauricio de 

Nassau (FMN) na cidade de João Pessoa, Paraíba. No período 

de Abril a Maio 2017.  

Previamente ao estudo, o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Médicas da Paraíba (FCM/PB) atendendo a Resolução 466/12 



PERFIL ALIMENTAR DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

182 
 

do Conselho Nacional de Saúde. O comitê da (FCM/PB) 

aprovou a realização do protocolo de pesquisa através do 

parecer de nº 65133017.8.0000.5178.  

Primeiramente foi entregue um pedido de autorização 

formal à coordenação da faculdade para realização do estudo 

com os acadêmicos. Antes de iniciada a coleta todos os 

participantes foram convidados a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

A amostra por conveniência foi composta com o total de 

30 acadêmicos do Curso de Nutrição da Faculdade Maurício de 

Nassau (FMN) sendo, os alunos pré-concluintes que se 

propuseram a participar aleatoriamente, de ambos os sexos, e 

a partir de 18 anos de idade, devidamente matriculados, e que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Foram excluídos da amostra os alunos menores de 18 

anos, impossibilitados de realizarem a avaliação antropométrica 

e que não aceitaram participar da pesquisa. 

Após a autorização a coleta foi realizada em um único 

momento com o auxílio de questionários, sendo eles um de 

elaboração própria contendo informações pessoais, dados para 

avaliação nutricional e questionário do consumo alimentar. 

Foram coletadas informações como, nome completo do 

estudante, sexo, período e turno e estilo de vida. A análise do 

consumo alimentar foi realizada mediante a aplicação do 

formulário de marcadores do consumo alimentar para 

indivíduos com 5 anos de idade ou mais desenvolvido e 

utilizado pelo Ministério da Saúde no Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) composto por dez perguntas 

(BRASIL, 2008). 

Para a classificação do consumo dos alimentos ou 

bebidas listadas no formulário, como adequado e inadequado, 

utilizou-se como referência as recomendações do Guia 
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Alimentar para População Brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). O consumo diário (todos os dias da semana) de 

alimentos marcadores de uma alimentação saudável os in 

natura ou minimamente processados como salada crua, 

legumes e verduras cozidas, frutas frescas ou salada de frutas, 

e leite ou iogurte, bem como o consumo maior ou igual a cinco 

vezes por semana de feijão, foi considerado adequado 

(DESTRI, 2014).  

Em contrapartida, o consumo de alimentos marcadores 

de uma alimentação não saudável os ultraprocessados como 

batata frita, batata de pacote e salgados fritos, hambúrguer e 

embutidos, bolachas/biscoitos salgados ou salgadinhos de 

pacote, bolachas/biscoitos doces ou recheados, doces, balas e 

chocolates, e o marcador alimentar refrigerante, foi considerado 

adequado quando a frequência de consumo foi igual ou menor 

a uma vez por semana (DESTRI, 2014). 

Inicialmente os dados foram digitados em planilhas do 

programa Excel, sendo calculadas frequências absolutas, 

relativase percentuais e apresentados em Figuras e tabelas. 

 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra por conveniência deste trabalho foi de 30 

estudantes com idade média de 23 anos (± 6,07), sendo estes 

alunos pré-concluintes. A maior parte do grupo estudado foi 

composto por estudantes do sexo feminino (82%). Esse 

predomínio do gênero feminino é uma característica comum em 

diversos cursos de graduação em saúde, especialmente em 

Nutrição, vale frisar também que o sexo feminino tem maior 

cuidado com o peso corporal devido à cobrança da mídia e da 

sociedade que impõe o peso ideal como sinônimo de beleza 

como visto no estudo de de Moreira et al. (2013). 



PERFIL ALIMENTAR DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

184 
 

O hábito de omitir refeições pode sobrecarregar as 

outras refeições realizadas no dia, pois o fracionamento das 

refeições está associado aos bons hábitos alimentares e a 

manutenção do peso corporal adequado (OLIVEIRA; VIANA; 

SANTOS, 2013).  

Quando avaliados quanto ao número de refeições 

realizadas por dia, mostrou uma diferença representativa, pois 

os alunos pré-concluintes têm o hábito de realizar de 3 a 5 

refeições ao dia, mostrando assim, que o conhecimento pode 

ter influência nesse comportamento, como observado na Figura 

1. 

 

Figura 1. Frequência das refeições realizadas por dia dos 

acadêmicos pré-concluintes (n = 30). 

 
Fonte: Próprios autores 

 

Resultados semelhantes não foram encontrados em 

nenhum outro estudo realizado com estudantes pré-concluintes 

de nutrição, entretanto, Cansian et al. (2012), encontrou 

resultados divergentes em seu estudo com graduandos de 
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Nutrição, do primeiro ao último período do curso, onde foi 

constatado que 84 (68,9%) dos indivíduos fazem 5 ou mais 

refeições por dia, perfazendo um percentual maior quando 

comparado com o presente estudo. 

Cabe ressaltar que a maioria dos estudantes do curso de 

Nutrição deste estudo, realizam o mínimo de três refeições ao 

dia, considerado um resultado positivo, pois se encontram 

dentro do recomendado para uma alimentação saudável, 

conforme ensina o Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014). 

Em relação a frequência de consumo para cada 

marcador alimentar referente aos últimos sete dias dos alunos 

pré-concluintes, pode-se observar na Tabela 1 que, os grupos 

alimentares considerados como construtores não apresentaram 

diferença representativa entre o consumo adequado e 

inadequado, quanto ao marcador alimentar batata frita, batata 

de pacote e salgados fritos, apresentou um percentual de 80 % 

de adequação ou seja  consumido até 1 vez na semana. 

Destacou-se o consumo adequado dos marcadores 

alimentares feijão e refrigerante que apresentaram 

respectivamente 83% e 67% de consumo adequado. 

 

Tabela 1. Percentual de adequação e inadequação da 

ingestão semanal dos marcadores de consumo alimentar 

(SISVAN), nosacadêmicospré-concluintes. 
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Marcadores 
alimentares 

Frequência 
adequada de 

consumo 

Total de alunos pré-
concluintes com 

alimentação 

  Adequada Inadequada 
  n (%) n (%) 
    
Salada crua Consumo 

diário 
7 (23) 23 (77) 

Legumes e 
verduras cozidas 

Consumo 
diário 

6 (20) 24 (80) 

Frutas frescas ou 
salada de frutas 

Consumo 
diário 

15 (50) 15 (50) 

 
Feijão 

≥ 5 
vezes/semana 25 (83) 5 (17) 

    
Leite ou iogurte Consumo 

diário 
13 (43) 17 (57) 

Batata frita, batata 
de pacote e 
salgados fritos 

Até 1 
vez/semana 

24 (80) 6 (20) 

 
Hambúrguer e 
embutidos 

Até 1 
vez/semana 

25 (83) 5 (17) 

Bolachas/biscoitos 
salgados ou 
salgadinhos de 
pacote  

Até 1 
vez/semana 

17 (57) 13 (43) 

Bolachas/biscoitos 
doces ou 
recheados, doces, 
balas e chocolates 

Até 1 
vez/semana 

18 (60) 12 (40) 

Refrigerante Até 1 
vez/semana 

20 (67) 10 (33) 

 
 

Fonte: Próprios autores 

 

Não foram encontrados resultados que corroboram com 

todos marcadores, no entanto, Oliveira et al. (2015) em seu 

estudo com estudantes concluintes do último ano da graduação 

em Nutrição, demonstraram resultados adequados com relação 
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a ingestão do marcador alimentar feijão em 52,8% do grupo, e 

quanto aos alimentos que devem ser evitados foi relatado que 

o consumo de refrigerante também apresentou-se adequado, 

perfazendo o percentual de 69,3% no grupo investigado. 

O consumo dos alimentos que devem ser ingeridos 

esporadicamente, segundo o recomendado pelo Guia Alimentar 

para População Brasileira onde a ingestão deveria ser menor 

que uma vez por semana para o grupo alimentar refrigerante, 

encontramos resultados similares, em comparação ao estudo 

referido. 

Na Figura 2 encontramos percentuais de inadequação 

dos alimentos ou bebidas considerados saudáveis nos 

acadêmicos pré-concluintes do curso de Nutrição, esses 

alimentos são orientados a serem consumidos diariamente, 

pois são alimentos conhecidos como protetores à saúde. 

 

Figura 2.Percentual inadequado dos alimentos ou 

bebidas considerados saudáveis, por acadêmicospré- 

concluintes (n = 30). 
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Fonte: Próprios autores 

 

No consumo retrospectivo semanal dos marcadores 

alimentares, destacam-se os altos índices de inadequação no 

consumo dos grupos considerados protetores salada crua com  

77% de inadequação para os alunos pré-concluintes, Legumes 

cozidos, 80% de inadequação e frutas com 50% de 

inadequação para os alunos pré-concluintes. Nenhum outro 

estudo encontrou resultados que corroborassem com os do 

presente trabalho. 

O consumo inadequado de frutas, verduras e legumes 

faz parte dos dez principais fatores de risco para o surgimento 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Esses 

alimentos são considerados essenciais para uma alimentação 

adequada e saudável, por serem fontes de fibras, 

vitaminas,minerais e outros componentes com propriedades 

funcionais. Atualmente apenas uma pequena parcela da 

população atinge a recomendaçãodo consumo diário de frutas 
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e legumes, no meio universitário este consumo é ainda menor 

(MUNIZ et al., 2013).  

De modo geral, os acadêmicos pré-concluintes 

apresentaram um percentual maior de inadequação na 

frequência de consumo dos marcadores alimentares 

considerados saudáveis,  entretanto, acredita-se que os 

estudantes sofrem alterações ao longo do curso neste 

comportamento, por ter sua imagem associada a um padrão 

pré-estabelecido pela sociedade, em que um futuro nutricionista 

tem que mostrar um corpo saudável, sendo este “perfeito” 

esteticamente, fazendo com que os estudantes busquem 

conhecimento para incorporar em sua conduta alimentar uma 

alimentação adequada e saudável (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

5 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados do presente estudo, constatou-se 

que a grande maioria dos avaliados ao verificar os hábitos 

alimentares por meio do indicativo tempo de curso, não 

apresentaram diferenças representativas, exceto no marcador 

alimentar de alimentos industrializados batata frita, batata de 

pacote e salgadinhos fritos.  

Com relação a realização das refeições diárias, 

observou-se uma diferença representativa, demonstrando uma 

possível influência do conhecimento adquirido ao logo do curso. 

No que se refere à frequência dos percentuais de adequação e 

inadequação, destacam-se os altos índices de inadequação no 

consumo dos alimentos in natura e/ou minimamente 

processados no grupo estudado.  

De modo geral, os estudantes necessitam de atenção 

quanto a sua alimentação. Acredita-se que ao divulgar os 

resultados deste estudo, esses futuros profissionais poderão 
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reavaliar seus hábitos alimentares. Esses resultados poderão 

embasar o planejamento e execução de estratégias voltadas à 

educação nutricional para promoção de hábitos saudáveis, 

tornando-se conveniente desenvolver, cada vez mais, 

atividades voltadas para a conscientização, com o objetivo de 

que os alunos possam colocar em prática os conhecimentos 

científicos adquiridos no curso. 
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RESUMO: A Segurança Alimentar é um relevante aspecto na 
área da Alimentação Coletiva, evidenciando a importância do 
Nutricionista como profissional técnico para desempenhar o 
controle sobre a produção e manuseio de alimentos. Ressalta-
se o setor hoteleiro e suas Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN) como um considerável âmbito nesta área a ser estudado. 
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a importância 
da inserção do Nutricionista, tal como analisar as Boas Práticas 
em UAN’s de hotéis no Município de Patos-PB. Tratou-se de 
uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, onde foram 
avaliados três UAN’s hoteleiras do município de Patos, através 
de um questionário de observação sobre Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação. Ao final da coleta de dados, realizou-
se um treinamento em Boas Práticas para os manipuladores de 
alimentos. Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram 
que os hotéis A e C apresentaram melhores resultados em 
relação ao hotel B, referente as ações de recebimento, preparo, 
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distribuição, armazenamento do alimento e documentação e 
registro das UAN’s. Em vista disso, a inserção do Nutricionista 
nas UAN’s hoteleiras, pode garantir uma melhor Segurança 
Alimentar através do cumprimento das Boas Práticas, buscando 
sempre o controle higiênico-sanitário e qualificando os 
manipuladores responsáveis pelos alimentos acerca da 
Segurança Alimentar.  
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Rede Hoteleira. 

Unidade de Alimentação e Nutrição. 

 

4 INTRODUÇÃO 

 

Recentemente a procura pela rede hoteleira tem se 

expandido na cidade de Patos, Região do Nordeste 

turisticamente conhecida por suas festas típicas e que atrai 

turistas ao longo do ano, fato este que possibilita uma economia 

ativa decorrente dos recursos adquiridos neste campo. Em vista 

disso, uma constante preocupação existe diante da Segurança 

Alimentar das refeições que são servidas nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN’s) de hotéis da cidade de Patos 

(VILAR, 2011; BAIRROS, 2013).   

UAN’s são definidas como estabelecimentos que 

produzem refeições seguras e de qualidade, pertencentes a 

estabelecimentos como restaurantes comerciais e 

institucionais, comissárias e hotéis (BERNADO et al., 2014). 

Deste modo, a UAN exerce considerável função na hotelaria, 

promovendo saúde por meio de uma alimentação equilibrada e 

segura do ponto de vista higiênico-sanitário, interferindo 

positivamente na estadia dos hóspedes (BELÉM, 2013).  

Em vista disso, observou-se como problemática a 

escassez do profissional Nutricionista nas UAN’s hoteleiras, 
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bem como a falta de treinamento de pessoal associado às Boas 

Práticas, podendo interferir negativamente na Segurança 

Alimentar local.  

Deste modo, a pesquisa teve como objetivos verificar a 

importância do Nutricionista inserido nas UAN’s da rede 

hoteleira; avaliar as Boas Práticas das UAN’s por meio de 

questionário e realizar Treinamento com os Manipuladores de 

alimentos dos hotéis no Município de Patos-PB. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Patos, no sertão 

da Paraíba, localizado a 305 km (quilômetros) da capital, com 

acesso à BR-230 (CAVALCANTE, 2008). Tratou-se de uma 

pesquisa de caráter descritivo e abordagem quantitativa.  

Segundo Gil (2014), a pesquisa descritiva descreve as 

particularidades de um deliberado público e utiliza de técnicas 

com padrão estabelecido para a coleta dos dados.   

A população da pesquisa foi constituída por 03 UAN’s da 

rede hoteleira da Cidade de Patos, denominadas hotel A, B e C 

selecionados pelo método não-probabilístico por convêniencia 

(COZBY, 2014). Para a coleta de dados, foi utilizado um 

questionário de acordo com a RDC Nº 216/2004, adaptado de 

Rodrigues, Silva e Aleixo (2010), seguimentado pelas partes I, 

II, III, IV e V abordando temáticas sobre identificação dos hotéis; 

edificação e instalações; higienização e manejo de resíduos; 

manipuladores de alimentos; recebimento, preparo, distribuição 

e armazenamento do alimento e documentação e registro, 

respectivamente. 
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A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador e 

ocorreu durante o mês de março nos dias 14, 15 e 21, 

correspondendo um dia para cada hotel. Todos os termos de 

Autorização Institucional foram devidamente assinados pelos 

responsaveis dos hotéis. Após a coleta dos dados, os 

manipuladores de alimentos foram submetidos a um 

treinamento que retratou a importância da higiene como fator 

de Segurança Alimentar e abordou 3 pontos de acordo com a 

resolução 216/2004: higiene pessoal, higiene dos alimentos e 

higiene dos utensílios (BRASIL, 2004).  

Para o treinamento os manipuladores de alimentos se 

reuniram em um local reservado da UAN hoteleira e como 

material, foram utilizadas plaquinhas lúdicas com ilustrações, 

como uma forma de melhor apresentação de cada ponto 

abordado. O pesquisador expôs e explicou cada tema no 

desenvolver do treinamento.  

A pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética 

Profissional (CEP), por meio do parecer consubstanciado 

número 1.866,241 e a análise dos dados ocorreu através do 

programa de estatistica SPSS for Windows (Statistical Package 

for Social Science) versão 22, onde foram tabulados e 

analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, 

apresentados em forma de tabelas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verifica-se na tabela 1 a identificação de cada hotel da 

pesquisa correspondente à parte I do questionário, 

evidenciando o hotel C como de médio porte, com a maior 

produção de refeições diárias. Segundo Duarte (1996), a 
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classificação dos hotéis segundo seu porte é estabelecida 

através do número de unidades habitacionais do hotel, onde de 

1 a 40 são considerados hotéis de pequeno porte, de 41 a 100 

de médio e de grande porte os hotéis com o número de 

unidades habitacionais maiores que 100. 

 

Tabela 1. Identificação dos hotéis da pesquisa (parte I). 

Itens do questionário  Hotel A Hotel B Hotel C 

Nº de refeições produzidas 

ao dia 
70 20 85 

Classificação da empresa Médio Pequeno Médio 

Tipo de serviço  Auto-gestão Auto-gestão Auto-gestão 

Serviço de distribuição das 

refeições 
Misto Self-service À la carte 

Tipo de refeições servidas  
Café da 

manhã 

Café da 

manhã 

Café/almoço/ 

jantar 

Nº de manipuladores de 

alimentos 
02 01 05 

Presença do Nutricionista Não Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Em relação ao tipo de serviço dos hotéis A, B e C, os 

mesmos são autogestão, onde as próprias empresas possuem 

e gerenciam suas UAN’s. De acordo com Abreu, Spinelli e Pinto 

(2013), as UAN’s podem estar localizadas em diversos setores 

como empresas, escolas, restaurantes, hospitais e hotéis, em 

diferentes portes (pequeno, médio e grande) e serem 

gerenciadas por autogestão ou concessão, utilizando serviços 
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de distribuição de refeições que podem ser centralizado, 

descentralizado ou misto. 

O hotel A disponibiliza do serviço de distribuição de 

refeições misto, possibilitando que o cliente possa pedir seu 

prato ou utilizar do serviço self service e montar sua própria 

refeição. O hotel B fornece o serviço self service, que consiste 

na exposição dos alimentos em balcões quentes e frios, para 

que o cliente posso montar seu prato de acordo com suas 

preferências. O hotel C dispõe do serviço de distribuição à la 

carte, no qual o cliente pode definir seu prato através de um 

cardápio ou menu e o mesmo é produzido e servido a mesa. 

Todos os hotéis da pesquisa servem café da manhã, no entanto 

o hotel C além desta refeição serve também almoço e jantar. 

Para a produção das refeições os hotéis contam com 

manipuladores de alimentos, que são os funcionários 

responsáveis por qualquer contato com o alimento, seja na 

higienização, pré-preparo, preparo, distribuição ou transporte. 

Suas atribuições envolvem a boa apresentação das 

preparações, sabor e a Segurança Alimentar como elemento 

fundamental, necessitando de um satisfatório número de 

manipuladores, para o fracionamento correto das funções a 

serem desempenhadas nas UAN’s (LIMA; LIMA, 2015). Os 

hotéis A, B e C dispõem respectivamente de dois (02), um (01) 

e cinco (05) manipuladores de alimentos nos seus quadros de 

funcionários.  

Conforme os dados da pesquisa, a presença do 

Nutricionista como funcionário imprescindível em uma UAN, é 

inexistente em todos os hotéis analisados. O Nutricionista é o 

profissional adequadamente qualificado para a função de 
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administração da UAN, tendo como atribuições na mesma o 

planejamento, a organização, a direção e o controle.  

Este profissional tem por função promover saúde e uma 

alimentação saudável e equilibrada, considerando não apenas 

os aspectos sensorias, nutricionais e microbiológicos, como 

também todo o processo produtivo da UAN (FEREIRA; 

MAGALHÃES, 2007; ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013).  

Encontra-se na tabela 2 os resultados para os hotéis A, 

B e C da pesquisa, de acordo com a parte II do questionário que 

diz respeito às edificações e instalações dos mesmos. 

Observou-se que o hotel A apresentou 5 inadequações neste 

segmento, enquanto o hotel B apresentou 6 e o hotel C 2, 

evidenciando o maior número de adequações para o hotel C. 

 

Tabela 2. Edificações e instalações (Parte II). 

Itens do questionário   
Hotel 

A 

Hotel 

B 

Hotel 

C 

Água corrente e rede de esgoto Sim Sim Sim 

Iluminação adequada (sem sobras, 

ofuscamentos, etc.) 
Não Não Sim 

Ventilação adequada Não Não Não 

Instalações sanitárias com comunicação direta a 

área de produção  
Não Sim Não 

Lavatórios exclusivos para as mãos na área de 

produção 
Não Não Sim 

Piso em bom estado de conservação  Sim Não Sim 

Teto em revestimento liso, impermeável e de fácil 

higienização 
Não Não Sim 
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Paredes em revestimento liso, impermeável e de 

fácil higienização  
Sim Não Sim 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

De acordo com os dados da tabela, todos os hotéis 

dispõem de abastecimento de água corrente e conexões com 

redes de esgoto nas suas instalações. Em relação a Iluminação 

e ventilação, apenas o hotel C disponibiliza de uma iluminação 

adequada, estando a ventilação inadequada em todos os hotéis 

observados. Tais aspectos podem interferir na qualidade de 

trabalho dos manipuladores de alimentos, assim como uma 

ventilação falha associada ao clima local, influencia na 

temperatura ambiente da UAN. 

Um estudo realizado por Cardoso, Souza e Santos 

(2005), obteve resultados diferentes quanto a iluminação e 

ventilação de 20 UAN’s estudadas no campus da Universidade 

Federal da Bahia. De acordo com a mesma, mais de 50% 

encontravam-se em desacordo com as recomendações 

estabelecidas na Resolução 216/2004.   

A cerca da comunicação entre as áreas de instalações 

sanitárias e vestuários com a área de produção (UAN), apenas 

o hotel B está em desacordo apresentando comunicação entre 

tais áreas. Em relação a existência de lavatórios exclusivos 

para a higienização das mãos presentes nas UAN’s hoteleiras, 

o hotel C apresentou adequação em relação aos hotéis A e B. 

Diante disso, a prevalência de inadequações nos hotéis 

quanto aos dois itens, demonstra a necessidade do 

Nutricionista como profissional adequado para a administração 

das UAN’s em todos os processos, desde o apoio no 

planejamento da estrutura física.  
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Santos e Santos (2016), apresentam resultados distintos 

aos desta pesquisa, onde um estudo realizado acerca da 

adequação da estrutura física de cinco UAN’s, apresentou 

como resultados a comunicação entre as área de produção e 

as instalações sanitárias em 60% das UAN’s. E quanto ao uso 

de lavatórios exclusivos para a higienização das mãos, houve a 

escassez em todas as UAN’s analisadas.  

Quanto a apresentação do piso e seu bom estado de 

conservação, os hotéis A e C estavam adequados segundo a 

RDC 216/2004. O teto apresentou-se inadequado em relação 

ao revestimento nos hotéis A e B, havendo rachaduras e 

infiltrações. As paredes estavam adequadas na maioria dos 

hotéis (A e C), com revestimento liso e impermeável, havendo 

facilidade para a higienização.   

Resultados contrários foram encontrados por Fonseca et 

al (2010) na sua pesquisa realizada em 13 UAN’s comerciais, 

acerca das condições físico-funcionais das mesmas. Os 

resultados mostram que mais de 50% das UAN’s analisadas 

apresentaram maiores inadequações quanto ao piso, teto e 

paredes, havendo rachaduras e azulejos quebrados na maioria 

dos locais.  

Na tabela 3, observa-se os resultados para os hotéis da 

pesquisa, de acordo com a parte III do questionário com relação 

a higienização e manejo dos resíduos. Notou-se que o hotel B 

obteve o menor número de adequações, enquanto o hotel C 

obteve maior quantidade de adequações, correspondendo 

respectivamente 2 e 4 para cada hotel mencionado. O hotel A 

manteve-se logo após o hotel C, com um total de 3 adequações. 

 

Tabela 3. Higienização e manejo dos resíduos (Parte III). 
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Itens do questionário   
Hotel 

A 

Hotel 

B 

Hotel 

C 

Registros das operações de limpeza Não Não Não 

Ações para o controle de vetores e pragas urbanas 

(telas milimétricas, ralos fechados, higiene do 

local, etc.) 

Sim Não Sim 

Controle químico realizado por em empresas com 

registro no MS 
Não Não Não 

Responsável pela higienização comprovadamente 

capacitado  
Não Não Não 

Recipientes para o manejo de resíduos 

identificados, íntegros e de fácil higienização  
Sim Sim Sim 

Recipientes para resíduos em número e 

capacidade suficientes  
Sim Sim Sim 

Coletores de resíduos com tampas acionadas sem 

contato manual 
Não Não Sim 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

De acordo com os resultado obtidos, certifica-se que 

todos os hotéis pesquisados, não realizam os registros das 

operações de limpeza realizadas nas áreas das UAN’s. Quanto 

a adoção de ações continuas para o controle de vetores e 

pragas urbanas, observou-se que os hotéis A e C estão em 

regularidade. Em relação ao controle químico realizado por 

empresas registradas no MS e a presença de um responsável 

comprovadamente capacitado para as etapas de higienização 

nas UAN’s, houve inadequação nos três hotéis pertencentes a 

pesquisa.  

 Resultados distintos foram encontrados por Michels 

(2012), que analisou as adequações de uma UAN segundo a 
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RDC 216/2004. O mesmo identificou que a diluição, e a 

aplicação de produtos químicos estava sendo realizado 

adequadamente por empresas devidamente registradas no MS. 

Da mesma maneira o controle químico de vetores e pragas 

urbanas ocorria de forma correta, realizado mensalmente por 

empresa especializada. 

 A cerca do uso de recipientes para o manejo de resíduos 

foram observados coletores identificados, íntegros, de fácil 

higienização e em número e capacidade suficientes nos três 

(03) hotéis pesquisados (A, B e C). No entanto, apenas o hotel 

C, apresentou coletores de resíduos com tampas acionadas 

sem o contato manual (coletores com pedais), evidenciando a 

irregularidade neste item para os hotéis A e B.  

Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa 

de Pinto et al (2013), que verificou na UAN analisada coletores 

de resíduos sem pedais, havendo o contato manual sempre que 

fosse necessário a evacuação de resíduos.  

 Na tabela 4 verifica-se os resultados acerca da parte IV 

do questionário, quanto aos manipuladores de alimentos, 

referente aos hotéis A, B e C. O hotel B apresentou o menor 

número de adequações, correspondendo ao total de 2, em 

contrapartida o hotel C obteve adequações em 4 itens da parte 

IV, enquanto no hotel A foram identificados 3 itens. 

 

Tabela 4. Os Manipuladores de Alimentos (Parte IV). 

Itens do questionário  
Hotel A Hotel 

B 

Hotel C 

Registros do controle da saúde 

dos manipuladores  
Não Não Não 

Realização de exames 

admissionais e periódicos 

Apenas 

admissionais 
Não 

Apenas 

admissionais 
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Uniformes em cor clara e limpos Sim Sim Sim 

Manipuladores apresentam-se 

sem adornos (colar, brinco, etc.) 
Sim Não Sim 

Presença de cartazes com 

orientações sobre a assepsia das 

mãos e demais hábitos de higiene  

Não Não 
Apenas das 

mãos 

Higienização das mãos antes de 

iniciar o trabalho, após 

interrupções e idas aos sanitários 

Sim Sim Sim 

Uso de cabelos presos e com 

toucas  
Apenas presos Não Sim 

Treinamento periódico em higiene 

para os manipuladores  
Não Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Em relação a existência de registros de controle da 

saúde dos manipuladores de alimentos, todos os hotéis 

evidenciaram irregularidade, não havendo registros para tais 

fins. Do mesmo modo, a realização de exames admissionais e 

periódicos para os manipuladores de alimentos é inadequada, 

havendo apenas a realização de exames admissionais nos 

hotéis A e C como mostra a tabela.  

De acordo com Ferreira et al (2013) o manipulador de 

alimentos tem por direito a realização de exames admissionais 

e periódicos para acompanhamento da saúde. Os mesmos que 

apresentem sintomas ou doenças, devem ser afastados das 

suas atividades de trabalho até que seu quadro de saúde se 

estabilize. Estes cuidados funcionam como forma de prevenção 

de contaminação dos alimentos, auxiliando na Segurança 

Alimentar da UAN. 
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Quanto aos uniformes utilizados pelos manipuladores de 

alimentos, estes devem ser de cores claras e limpos, 

evidenciando a adequação dos três hotéis referente a este item. 

A cerca do uso de adornos (brinco, colar, pulseira, relógio, etc.), 

apenas o hotel B está em desacordo, havendo a utilização de 

tais objetos pelos manipuladores de alimentos pertencentes ao 

referido hotel.  

Resultados diferentes foram encontrados por Pittelkow e 

Bitello (2014) em uma pesquisa realizada em uma UAN no 

interior do Rio Grande do Sul, onde foi observado que não havia 

o uso de adornos pelos manipuladores de alimentos, 

responsáveis pela produção das refeições.   

No que diz respeito a presença de cartazes na UAN, 

sobre orientações corretas da assepsia das mãos e demais 

hábitos de higiene, apenas o hotel C apresenta cartazes sobre 

a correta higienização das mãos, havendo a necessidade de 

outras orientações expostas na unidade em relação aos demais 

hábitos de higiene para o manipulador de alimentos.  

Resultados distintos foram encontrados por Souza 

(2013), que observou a inexistência de cartazes sobre a 

assepsia correta das mãos e demais hábitos de higiene em 

todas as UAN’s da sua pesquisa, evidenciando a necessidade 

da confecção de cartazes lúdicos para serem implantados na 

área de produção destas UAN’s.    

A higienização das mãos antes do início do trabalho, 

após interrupções e idas aos sanitários, está adequada nos 

hotéis A, B e C da pesquisa. O uso de cabelos presos e com 

toucas, foi observado apenas no hotel C, enquanto no hotel A 

os manipuladores de alimentos utilizavam apenas os cabelos 

presos e no hotel B não havia o uso de cabelos presos e toucas. 
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Em relação a tais resultados, é visível a necessidade de 

um Nutricionista nas UAN’s hoteleiras analisadas nesta 

pesquisa, pois tal profissional teria como uma de suas 

atribuições os treinamentos em higiene que tornariam notório 

os riscos da exposição dos fios de cabelos aos alimentos. 

Riscos estes que envolvem não só a contaminação alimentar, 

mas o constrangimento do cliente, do hotel e do próprio 

manipulador de alimentos.  

Resultados contrários foram observados no estudo de 

Maia (2017), que analisou as condições higiênico-sanitárias de 

uma UAN, onde obteve como resultado diversas inadequações 

quanto a RDC 216/2004, entre elas a não utilização de toucas 

ou proteções no cabelos durante a manipulação dos alimentos 

pelos manipuladores de alimentos pertencentes a UAN 

estudada. 

Em relação ao treinamento periódico em higiene dos 

manipuladores de alimentos, todos os hotéis estão 

inadequados, pois não há disponibilidade de treinamento em 

nenhum dos hotéis, assim como não há a presença de um 

Nutricionista que seria o profissional adequadamente 

capacitado a ministrar tais treinamentos. No estudo de 

Gonzalez et al (2009), resultados semelhantes foram 

observados na sua pesquisa realizada com 59 manipuladores 

de alimentos, que mostrou a inexistência de treinamentos para 

100% da amostra. 

Observa-se na tabela 5 os resultados acerca da parte V 

do questionário (recebimento, preparo, distribuição e registros 

das UAN’s). O hotel B destacou-se negativamente com o menor 

número de adequações, equivalente a 2. O hotel C obteve um 

total de 7 adequações, o que evidencia com o maior número 
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entre os 3 hotéis, pois o hotel A obteve 6 itens adequados na 

parte V do questionário de observação. 

 

Tabela 5. Recebimento, preparo, distribuição, armazenamento 

do alimento e documentação e registro das UAN’s (Parte V). 

Itens do questionário  
Hotel 

A 

Hotel 

B 

Hotel 

C 

Recebimento da matéria prima em área protegida 

e limpa 
Não Não Sim 

Verificação periódica da temperatura dos 

alimentos 
Não Não Não 

Os alimentos são armazenados em local 

apropriado  
Sim Não Sim 

Evita-se o contato entre alimentos crus, semi-

preparados e prontos para o consumo 
Sim Não Sim 

Acondicionamento adequado dos alimentos 

(data/identificação) 
Sim Não Sim 

Guarda de amostras por até 72h Não Não Não 

Controle da temperatura na distribuição  Sim Não Sim 

Armazenamento adequado dos utensílios limpos  Sim Sim Sim 

Equipamento de exposição do alimento dotados 

de proteção  
Sim Sim Sim 

Implantação do Manual de Boas Práticas e POP’s Não Não Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

O recebimento da matéria prima em área protegida e 

limpa foi observado apenas no hotel C, havendo uma 

indisponibilidade de local para esta função nos demais hotéis 
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da pesquisa. Segundo Abreu, Spinelli e Pinto (2013), o 

recebimento da matéria-prima deve ocorrer em plataforma de 

recebimento adequada, havendo o controle qualitativo e 

quantitativo dos alimentos recebidos. O armazenamento destes 

alimentos deve ser em local reservado, havendo separação de 

área pra produtos neutros, gêneros alimentícios e refrigerados. 

A verificação da temperatura dos alimentos não ocorre 

em todos os hotéis da pesquisa, havendo escassez de material 

necessário e técnica para a realização desta atividade. 

Resultados semelhantes foram relatados por Santos, Rangel e 

Azeredo (2010), que observaram em UAN’s comerciais, a 

inexistência da verificação periódica da temperatura dos 

alimentos em 100% das unidades. 

Quanto ao armazenamento dos alimentos, os hotéis A e 

C realizam está ação adequadamente, de acordo com o que 

preconiza a RDC 216/2004. Resultados distintos foram 

encontradas na pesquisa de SILVA NETO (2006), onde 37,8% 

das UAN’s analisadas, apresentaram irregularidades na 

estrutura física ou higiene dos locais de armazenamento dos 

alimentos. O armazenamento dos utensílios é realizado 

adequadamente em todos os hotéis, havendo local apropriado 

e higienização correta nas áreas de armazenamento. 

Em relação a contato direto entre os alimentos crus, 

semi-preparados e prontos para o consumo, os hotéis A e C 

aderem as devidas precauções para que não haja risco de 

contaminação cruzada entre os alimentos. Da mesma forma, os 

alimentos acondicionados contendo data e identificação foram 

observados na forma adequada nos hotéis A e C.  

Dados da Resolução 216/2004 orientam que o 

acondicionamento deve ocorrer de forma adequada, contendo 
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data, prazo de validade e identificação. Nos casos em que o 

alimento não tenha a obrigatoriedade de validade, deve-se 

utilizar a ordem de entrada e saída dos mesmos do 

estabelecimento (BRASIL, 2004).  

A guarda de amostras dos alimentos preparados por até 

72h, não ocorre nos hotéis A, B e C. Quanto a aferição da 

temperatura na distribuição, os hotéis A e C realizavam de 

forma adequada. Os equipamentos de exposição dos alimentos 

na área de distribuição, são dotados de proteção em todos os 

hotéis.  A RDC 216/2004 preconiza que todos os equipamentos 

utilizados para a exposição dos alimentos na distribuição, 

estejam adequadamente higienizados, conservados e bem 

dimensionados, dispondo de barreiras de proteção tampas, 

evitando a contaminação por meio do contato direto do 

consumidor ou outras fontes (BRASIL, 2004).  

Em relação a existência de Manuais de Boas Práticas e 

POP’s nas UAN’s hoteleiras, os hotéis A, B e C estão 

inadequados, não havendo o uso destes instrumentos devido à 

ausência do Nutricionista para realizar a implantação destes 

matérias, sendo está uma das suas atribuições nas UAN’s. O 

Nutricionista tem por dever, implantar instrumentos de controle 

que garantam a Segurança Alimentar das UAN’s 

(CONSELHO...2005).  

Resultados similares a essa pesquisa, foram 

encontrados por Santos, Rangel e Azeredo (2010) que de 5 

UAN’s de restaurantes comerciais, não havia o uso do Manual 

de Boas Práticas e dos POP’s nem 100% destas, havendo a 

necessidade da orientação e administração de um Nutricionista 

nas unidades.  
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De acordo com Abreu, Spinelli e Pinto (2013), os 

manuais de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e os 

POP’s devem ser adotados pelas UAN’s afim promover a 

Segurança Alimentar. A elaboração destes é realizada pelo 

Nutricionista, profissional capacitado a implementar 

instrumentos de controle da Segurança Alimentar na UAN. 

 

6 CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram que os 

hotéis A e C apresentaram melhores resultados na Parte V do 

questionário de observação, evidenciando maior número de 

itens adequados relacionados as ações de recebimento, 

preparo, distribuição, armazenamento do alimento e a 

documentação e registro das UAN’s. O hotel B manteve-se 

abaixo dos demais hotéis em todos os itens do questionário, 

apresentando 2 adequações em todas as partes descritas nos 

resultados desta pesquisa. Quanto a presença do Nutricionista 

nas UAN’s hoteleiras estudadas, todos estavam irregulares, 

não havendo a presença deste profissional em nenhum dos 

hotéis.  

Em vista disso, a inserção do Nutricionista nas UAN’s 

hoteleiras, poderia garantir uma melhor Segurança Alimentar 

através do cumprimento das Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação, considerando ser este o profissional técnico 

adequado a desemprenhar a gestão da UAN. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar os teores de 

vitamina C na alimentação oferecida às crianças de uma escola 

pública do município de João Pessoa, verificando a adequação 

do seu consumo de acordo com o PNAE. Para a coleta de 

dados realizaram-se visitas à instituição de ensino, para o 

acompanhamento das refeições, e registro dos per capitas, 

transpostos em planilhas do Excel e calculados os teores de 

vitamina C oferecidos por cada alimento, por meio do uso de 

tabelas de composição dos alimentos. Como resultados, quanto 

ao cumprimento do cardápio, verificou-se uma divergência 

referente às preparações e aos alimentos ofertados e o 

descumprimento da Resolução nº 26 do FNDE. Dos cinco dias 

de acompanhamento três deles apresentaram consumo 

adequado de vitamina C, devido a uma oferta maior de 

alimentos fontes; dois dias apresentaram baixo consumo 

desses alimentos, resultando no final em oferta insuficiente para 

atingir as recomendações. Com isso, conclui-se que o consumo 

de vitamina C durante a semana foi adequado nos dias em que 
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houve uma boa diversidade de frutas e insuficiente nos demais, 

evidenciando a necessidade de que a alimentação escolar seja 

rica em alimentos fontes de vitamina C. Fato preocupante é que 

o cardápio escolar real seguido difere daquele planejado, deve-

se realizar um frequente monitoramento por parte do 

nutricionista responsável para que atinja as recomendações 

mínimas. 

Palavras-chave: Vitamina C. Alimentação Escolar. Ingestão 

Diária Recomendada. 

 

5 INTRODUÇÃO 

 

 O mundo passa constantemente por mudanças 

relacionadas ao hábito de vida, ao trabalho, a práticas de 

exercícios, todas diretamente ligadas à disponibilidade do 

tempo. No âmbito da nutrição, define-se essa mudança como 

transição nutricional, a qual interfere intimamente na segurança 

nutricional, no consumo adequado e na escolha de alimentos 

saudáveis para se colocar à mesa, em que os indivíduos 

passam a utilizar alimentos que forneçam praticidade, como 

alimentos industrializados, fast foods, lanches rápidos que 

permitam gastar menos tempo com a alimentação.  

 Segundo Oliveira (2015), toda essa transformação gera 

impactos e consequências futuras no desenvolvimento 

adequado e segurança das crianças. Como veículo, a mídia 

televisiva é a que gera mais propagandas veiculadas a 

alimentos não saudáveis e quando se analisa mais 

profundamente verifica-se que a camada populacional mais 

suscetível, são as crianças que estão na fase inicial da vida, 
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aprendendo a construir hábitos alimentares e a fazer escolhas 

de alimentos.  

 Uma das medidas utilizadas para intervir nessa situação 

foi à criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), programa público de maior abrangência em 

alimentação e nutrição escolar do mundo, gerenciado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e 

tem como diretriz o emprego da alimentação saudável e 

adequada no ambiente escolar.  

 Porém, para se avaliar se o consumo dos nutrientes na 

escola está adequado, é fundamental analisar a dieta usual 

desse grupo de indivíduos o que nos permitirá conhecer a 

proporção e a frequência da ingestão de determinados 

nutrientes que se apresenta a baixo ou acima dos valores 

estabelecidos pelo PNAE dentro do que é recomendado pela 

Dietary Reference Intakes (DRI) - Padrão internacional de 

valores numéricos estimados de consumo de nutrientes para 

uso no planejamento e avaliação de dietas, que nos possibilita 

ter acesso a informações sobre o consumo adequado ou não 

dos micronutrientes (PADOVANI et al., 2006). 

 Para tanto, o uso das tabelas de composição nutricional 

dos alimentos auxilia e proporciona qualidade nas atividades 

desenvolvidas em áreas de nutrição e saúde porque permite 

que se tenha um maior conhecimento quanto à composição dos 

alimentos consumidos; trata-se de promover ações de 

orientação nutricional, controle e avaliação da ingestão dos 

nutrientes, possibilitando construir planos alimentares mais 

saudáveis e de qualidade que contribuam de forma positiva na 

prevenção de doenças ou no tratamento de diversas patologias.   
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 Neste sentido, uma alimentação inadequada pode 

desencadear deficiências nutricionais, sendo uma delas a 

deficiência de vitamina C capaz de levar ao desenvolvimento de 

escorbuto (fraqueza nos ossos, cartilagens, dentes e tecidos 

conjuntivos, cicatrização prejudicada, dentre outras alterações) 

levando ao comprometimento por completo do 

desenvolvimento fisiológico destas crianças. São diversas as 

fontes de vitamina C; dentre elas, as mais aceitas pelas 

crianças são as frutas in natura e/ou os sucos que juntos e ao 

serem preparados de forma adequada garantem o fornecimento 

diário necessário da vitamina (OLIVEIRA, 2015).  

 Esses alimentos fazem parte da alimentação escolar, no 

entanto, os teores de vitamina C dos alimentos dessas crianças 

são, de fato, os recomendados? Com esta pergunta norteadora, 

este trabalho teve como hipótese, que os teores de vitamina C 

consumidos pelas crianças da faixa etária estudada não estão 

adequados conforme as recomendações estabelecidas pelo 

PNAE, devido à oferta insuficiente de vitamina C, conhecida 

através do cardápio da escola, podendo não atingir as 

recomendações para crianças de 6 a 10 anos os valores 

mínimas - EAR de 22 a 39 mg e a média AI ou RDA entre 25 e 

45 mg diários, não podendo ultrapassar a margem de 650 a 

1200 mg diários - UL (PADOVANI et al., 2006). 

 A partir dessas considerações, fica evidente a 

importância de se realizar pesquisa sobre os cardápios 

escolares com a finalidade de conhecer fidedignamente os 

alimentos ofertados e consumidos diariamente, assim como os 

teores de vitamina C no cardápio oferecido às crianças da 

escola pesquisada, com o fim de verificar se o consumo é 
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adequado de ácido ascórbico, enfrentando o desafio de levar, 

através dos resultados, um alerta à instituição de ensino e de 

saúde como um todo, e principalmente, às crianças e seus 

responsáveis, quanto à necessidade da prática de uma 

alimentação adequada, diversificada e saudável. 

 Este trabalho teve, portanto, como objetivos, analisar os 

teores de vitamina C na alimentação oferecida às crianças de 

uma escola do município de João Pessoa, verificando a 

adequação do seu consumo de acordo com o PNAE, 

procurando-se identificar os teores de vitamina C presentes nos 

diversos alimentos oferecidos às crianças, através das tabelas 

de composição química dos alimentos, comparando-os com as 

recomendações.  

 

5 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Delineamento do Estudo 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva quanto aos 

objetivos, sendo um levantamento de cardápios quanto aos 

procedimentos de coleta de dados e de campo quanto ao local, 

com análise dos teores de Vitamina C na alimentação oferecida 

aos escolares. 

 

2.2 Caracterização do Local 

 

 A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor 

Paulo Freire na cidade de João Pessoa, que acolhe um total de 

duzentos e vinte e cinco crianças carentes, de seis a quatorze 

anos de idade, de ambos os sexos, fornecendo alimentação 
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durante o período integral. A autorização para a realização da 

pesquisa foi fornecida pela diretora através da assinatura de um 

termo de consentimento para coleta de dados. 

 A escola utiliza cardápios disponibilizados 

semanalmente pela nutricionista, havendo um total de quatro 

cardápios ao mês, sendo diferenciados os  per capitas e as 

necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária, nos 

quais foi analisado o que é oferecido às crianças de 6 a 10 anos. 

A alimentação escolar é distribuída em três refeições ao dia 

(lanche pela manhã, almoço e lanche pela tarde) aos escolares 

com oferta de alimentos dos diversos gêneros como cereais, 

leites e derivados, leguminosas, vegetais folhosos, verduras e 

frutas, sendo as frutas oferecidas in natura três vezes por 

semana ou os sucos feitos a partir de polpa, que são ofertados 

duas a três vezes na semana, cujos sabores mais servidos são 

os de caju, cajá, goiaba e acerola. 

 

2.3 Coleta de Dados 

 

 Para a coleta de dados foram realizadas visitas diárias à 

escola iniciadas no dia 04/05/2015 com término no dia 

08/05/2015, resultando no período de uma semana para um 

acompanhamento mais detalhado da distribuição das refeições. 

Aos cardápios disponibilizados foram adicionadas informações 

concedidas pela supervisora das merendeiras referentes ao 

cumprimento do cardápio semanal e às modificações ocorridas, 

possibilitando assim ter acesso às informações mais precisas 

da rotina na UAN da escola, para o registro dos per capitas. 
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2.3.1 Registro dos per capitas e cálculo dos teores de 

Vitamina C 

 

 Os dados são referentes às quantidades ofertadas 

estimada a cada indivíduo e ao tamanho da porção foram 

coletados pela própria acadêmica, autora do trabalho, para 

garantir resultados mais precisos quanto à visualização e 

registo dos per capitas por meio do uso da tabela de medidas 

caseiras da Universidade Federal da Paraíba (GONÇALVES; 

VASCONCELOS, 2004). 

 As quantidades de suco servidas às crianças foram 

medidas por meio do uso de provetas, da mesma forma, 

acompanhou-se o consumo das refeições por todas as 

crianças, o que possibilitou a avaliação da aceitabilidade e da 

repetição.  

 O registro das informações foi realizado em formulários 

específicos para a coleta dos per capitas. Através dessas 

informações calculou-se o teor de vitamina C nos diferentes 

alimentos e sucos, com o uso das tabelas de composição de 

alimentos. 

 Para as análises dos cardápios, das tabelas consultadas 

- Tabela de composição dos alimentos de Guilherme Franco, 9ª 

Edição revisada e atualizada (2008); Tabela para avaliação de 

consumo alimentar em medidas caseiras, de Ana Beatriz Vieira 

Pinheiro et al., 5ª Edição integralmente atualizada e revisada 

(2005);  e Tabela de Composição de Alimentos: Suporte para 

decisão nutricional de Sonia Tucunduva Philippi, 4ª Edição 

revisada e atualizada (2013), esta última foi a mais utilizada 

neste estudo devido a sua origem brasileira e sua última 
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atualização ocorrida em 2013, garantindo, assim, melhores 

resultados para as análises e comparações. 

 

2.4 Análise de Dados 

  

 Os dados foram transferidos para uma planilha do Excel 

e foram realizadas as análises das concentrações totais de 

vitamina C consumidas diariamente pelos alunos com o próprio 

Software do programa Excel, que fornece valores de média e 

porcentagem do que é consumido em relação à DRI e, no que 

se refere à aceitação das crianças, as informações obtidas 

foram trabalhadas textualmente. Assim, os teores de vitamina 

C consumidos pelos escolares foram avaliados e 

consequentemente comparados textualmente com os valores 

recomendados pelo PNAE para a constatação de sua 

adequação.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acompanhamento da alimentação escolar durante o 

período da pesquisa proporcionou uma avaliação mais precisa 

do cardápio real seguido pela escola. 

Quando se compara o cardápio real com o elaborado 

pela nutricionista observam-se divergências quanto ao 

seguimento das preparações. Na sexta-feira tornou-se um dia 

atípico em comparação aos outos dias pela não oferta das 

demais refeições do dia, devido o cancelamento da aula. A 

oferta de saladas cruas não ocorreu nesses dias. Os legumes 

cozidos eram batata inglesa, cenoura ou jerimum, preparados 

junto à carne ou ao feijão, embora não estivessem presentes 
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em todos os dias e as porções individuais não pudessem ser 

registradas, devido a apenas alguns pratos possuírem legumes. 

Quanto à oferta da papa de amido planejada no card ápio oficial, 

esta não foi oferecida, como também, em todos os dias os 

lanches da tarde não foram servidos de acordo com o plano 

alimentar planejado. 

No caso das frutas, esperava-se a oferta das que 

apresentam os maiores teores de vitamina C como a laranja ou 

os sucos de frutas mais cítricas, como exemplo a acerola, o que 

não ocorreu. As frutas presentes durante a semana foram 

abacaxi, maçã, melão, melancia e em todas as refeições que 

apresentavam sucos, o único utilizado foi o de polpa de 

graviola. Foram relatadas segundo a supervisora da 

alimentação escolar dificuldades em seguir o cardápio prescrito 

devido à falta de alguns gêneros, comprometendo assim a 

qualidade do cardápio quanto à oferta de micronutrientes. 

No cardápio nota-se um número de quatro repetições da 

preparação de biscoito salgado com achocolatado durante a 

semana, mostrando-se em desacordo, segundo a Resolução 

CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, Art. 16 no qual consta 

que a oferta de doces e/ou preparações doces fica limitada a 

duas porções por semana, e equivale a 110 kcal/porção. 

Segundo o PNAE são considerados doces e preparações doces 

os seguintes alimentos: balas, confeitos, bombons, chocolates 

e similares; bebidas lácteas; produtos de confeitaria com 

recheio e/ou cobertura; biscoitos e similares com recheio e/ou 

cobertura; sobremesas; gelados comestíveis; doces em pasta; 

geleia de fruta; doce de leite; mel; melaço e rapadura; compota 

ou fruta em calda; frutas cristalizadas; cereais matinais com 
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açúcar; barras de cereal. Existe uma observação quanto aos 

alimentos que são considerados exceção a esta restrição, 

sendo eles arroz doce, canjica/mungunzá, curau (mingau de 

milho) e mingau (BRASIL, 2009). Mas, vale ressaltar que tais 

preparações não devem ser ofertadas com muita frequência, 

devendo-se dar sempre prioridade às frutas ou preparações à 

base de frutas. 

Apesar desta recomendação, as crianças não receberam 

em um dos dias frutas por terem apenas um lanche pela manhã; 

durante essa semana observou-se a frequência de poucos tipos 

de fruta fontes de vitamina C, prejudicando, assim, a sua oferta, 

tornando-a insuficiente para atingir as recomendações do 

PNAE que são de 7,0 mg/dia a 26 mg/dia para a faixa etária de 

6 a 10 anos (BRASIL, 2009). Nos resultados da coleta nota-se 

que na quarta-feira houve a oferta maior de vitamina C, como 

resultado da maior diversidade de frutas fato, porém, que não 

ocorre com frequência, segundo informações da supervisora da 

alimentação escolar. 
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Figura 1 - Teor de vitamina C no lanche da manhã oferecido 

durante a semana acompanhada. João Pessoa, 2015.

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

Quando as refeições são analisadas separadamente e 

por dia percebe-se mais nitidamente a diferença quanto à 

qualidade da alimentação e da oferta da vitamina C, nota-se 

que nos lanches da segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira 

oferecem uma quantidade maior da vitamina atingindo um total 

de 8,26 e 83,72 mg sendo estas refeições capazes de suprir a 

necessidade  de uma criança de faixa etária entre 6 e 10 anos 

segundo as recomendações do PNAE (BRASIL, 2009) para a 

oferta de uma refeição. A segunda e a sexta-feira apresentam 

quantidades similares de 8,26 mg embora as preparações 

servidas fossem diferentes; na quarta feira a quantidade da 

vitamina foi baixa, de 2,0 mg e na terça feira nenhuma 

quantidade da vitamina foi oferecida no lanche servido pela 

manhã. Na Figura (2) encontram-se os teores de vitamina C 

ofertados durante o almoço. 
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 Na análise do almoço pode-se observar que há um 

crescimento gradual da oferta de vitamina C nos primeiros dias, 

segunda (4,66 mg) mostra quantidade abaixo da recomendação 

por refeição de acordo com o PNAE, no almoço da terça-feira e 

quarta-feira há a oferta de 12,44 mg e 26,38 mg, nos quais, 

apesar de ser baixa atinge as recomendações dos menores, 

não sendo considerada, porém, uma quantidade tão aceita 

quanto a da quinta-feira em que o valor foi de 79,92 mg, 

quantidade suficiente para as crianças em estudo; na sexta-

feira os alunos não receberam essa refeição. 

 

Figura 2 - Teor de vitamina C no almoço oferecido durante a 

semana de acompanhamento. João Pessoa, 2015. 

 

 

 

  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 
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Figura 3 - Teor de vitamina C no lanche da tarde oferecido 

durante a semana acompanhada. João Pessoa, 2015. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

Na análise dos lanches servidos pela tarde houve 

grandes diferenças em alguns dias: a oferta torna-se muito 

baixa de vitamina C na segunda e na quinta, com 2,0mg e 1,5 

mg respectivamente, e em outros dias os valores foram 

positivos sendo de 79,92 mg para a terça e 152,5 mg para a 

quarta-feira. Na sexta não foi servido o lanche da tarde. 

Na Figura (4) mostra-se o total por dia do consumo de 

vitamina C durante a semana acompanhada. 

 

Figura 4. Teor de vitamina C consumido no período de uma 

semana por escolares de uma escola pública. João Pessoa, 

2015. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

Portanto, nas análises da vitamina C no primeiro dia de 

coleta o cardápio ofereceu um total de 14,92 mg de vitamina C 

que, quando comparado recomendação do PNAE que é  

insuficiente para tingir as necessidades diária. No segundo dia 

de coleta a oferta foi de 92,36 mg, dentro das recomendações; 

no terceiro dia a oferta atingiu 178,88 mg, o mais alto da 

semana estudada; no quarto dia 165,14 mg, mostrando que nos 

últimos três dias a ingestão de vitamina C através da 

alimentação foi satisfatória e no quinto e último dia a quantidade 

atingida foi de apenas 8,26 mg, sendo o dia com o menor teor 

da vitamina, atingiu as recomendações mínimas de acordo com 

as recomendações do PNAE, visto que neste dia o número de 

refeições foi reduzido a apenas uma. 

Vale discorrer de um modo geral sobre a aceitabilidade 

das crianças quanto aos diferentes gêneros alimentícios que 

frutas e sucos são bem aceitos, sendo a maçã e a melancia as 
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frutas mais consumidas; referente aos sucos, não foi possível 

verificar a aceitabilidade comparada a outros sabores em 

virtude de não haver condições de comparação na semana de 

acompanhamento; o achocolatado com biscoito salgado, assim 

como a vitamina de banana com o pão doce foram muito bem 

aceitos pelas crianças; quanto ao feijão e arroz muitas  

consomem os dois, embora alguns de faixa etária menor 

resistam ao consumo de feijão, porém, quando é modificada a 

preparação,com um risoto diferenciado pelo acréscimo de 

feijão, a preparação é muito bem aceita; as carnes de modo 

geral são aceitas; preparações como macarronada ou ovo 

cozido não são bem aceitos pelas crianças, tendo como uma 

das causas a forma de apresentação que compromete a 

aceitabilidade.  

Estringer et al. (2010) realizaram uma pesquisa de 

avaliação durante o período de 3 dias do consumo de energia, 

macro e micronutrientes em crianças de 7 a 10 anos, de escolas 

públicas e privadas, sendo os dados coletados por meio de 

registro alimentar, analisados pelo software DietWin® 

Profissional 2.0, e apresentaram resultados muito semelhantes 

aos deste estudo; os autores obtiveram um percentual de 

12,7% de inadequação para vitamina C com diferenças 

significativas por tipo de escola, sendo que naquelas de 

classificação privada o consumo alcançou 14,7 mg/dia e nas 

instituições públicas, 20,6 mg/dia, não atingindo o parâmetro de 

22 mg/dia.  

Por outro lado, Albano (2001), nos seus estudos com 

adolescentes, obteve uma média de consumo da vitamina C 

que era de, 237,39% da recomendação (sexo masculino), e 
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para o sexo feminino, 318,47% da recomendação. O alto 

consumo dessa vitamina deveu-se ao fato de alguns 

adolescentes ingerirem grandes quantidades de sucos e frutas. 

Da mesma forma, em estudo com participação de 391 

adolescentes (idade média 12,40 ± 1,51 anos), sendo 53,7% 

meninas, em 11 escolas da rede pública de Piracicaba/SP, 

verificou-se consumo médio de 204,94 mg/d, portanto acima da 

recomendação diária (ILSI, 2008). 

Entre a população brasileira situada na faixa etária de 6 

a 19 anos, em três estudos demonstrou-se consumo adequado 

(RIBEIRO; SOARES, 2002; ILSI, 2008). Em um estudo com 150 

escolares de 7 a 14 anos, residentes na zona rural e de seis 

escolas públicas de Piedade/SP, utilizando como metodologia 

o questionário de adesão ao PNAE e aquisição de alimentos 

nas cantinas e similares, verificou-se consumo de vitamina C de 

99,94 ± 90,92 mg/d, estando adequado segundo recomendação 

diária (PEGOLO, 2008). Da mesma forma, estudando uma 

população de 324 crianças e adolescentes de seis unidades da 

rede pública de Campinas/SP, com idade de 6 a 14 anos, e 

utilizando o recordatório de 24 horas, verificou-se a média de 

consumo de vitamina C de 98,10 ± 146,30 mg/d para sexo 

masculino e 122,96 ± 268,13 mg/d para o sexo feminino 

(DANELON, 2006). 

 

7 CONCLUSÕES  

 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que o 

consumo de vitamina C durante a semana mostrou-se 

adequado conforme as recomendações estabelecidas pelo 
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PNAE nos dias em que houve uma boa diversidade de frutas e 

insuficiente nos outros dias em que a oferta foi baixa, 

evidenciando que para um adequado consumo de vitamina C é 

necessário que a alimentação escolar seja rica em alimentos 

fontes como: frutas cítricas in natura ou sucos, mesmo aqueles 

processados a partir de polpas.  

Observou-se na pesquisa que as frutas in natura ou 

mesmo os sucos feitos a partir de polpas são bem aceitos pelas 

crianças.  

Fato preocupante é que o cardápio escolar seguido 

durante a semana de acompanhamento difere do cardápio 

montado pela nutricionista, mostrando que é importante 

conhecer fidedignamente os alimentos que são ofertados e 

consumidos diariamente pelas crianças para, assim, verificar a 

adequação do consumo real de vitamina C desses escolares 

através dos alimentos.  

Considerando o exposto, torna-se necessário um melhor 

monitoramento por parte da nutricionista responsável pela 

alimentação escolar a respeito da distribuição dos insumos que 

compõem o cardápio escolar para garantir o fornecimento de 

alimentos, e que estejam em boas condições de consumo a fim 

de se produzir uma alimentação de qualidade e que atinja as 

recomendações mínimas de citamina C dessas crianças.  
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RESUMO: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 
espaços responsáveis pela geração de grande quantidade de 
desperdício, podendo ser motivo de preocupação haja vista que 
o desperdício se traduz como um dos aspectos referentes à 
ausência de qualidade. Neste sentido, objetivou-se avaliar o 
índice de resto-ingestão das dietas ofertadas em uma UAN 
hospitalar em dois momentos: antes e após intervenção. Trata-
se de um estudo descritivo, transversal realizado em 
março/2015 e abril/2016 em um Hospital Universitário. Foram 
analisadas as dietas servidas no almoço. Foram incluídas na 
investigação as dietas classificadas quanto à consistência e 
adição de sal. Após a intervenção, observou-se que o índice de 
resto-ingestão total reduziu de 41,2% para 39,5%, redução de 
12% e 4,7% das dietas livre e branda, respectivamente. Ainda 
houve redução de 17,2% no setor de saúde mental e 9% no de 
cardiologia. Entre as dietas normossódicas, a intervenção 
contribui para uma melhor aceitabilidade em 64,2%.  Os 
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resultados evidenciaram que o índice resto-ingestão estavam 
acima do aceitável, porém, a intervenção realizada foi 
satisfatória tendo em vista a diminuição dos percentuais resto-
ingestão. Neste sentido, ações de melhorias devem ser 
realizadas em UANs hospitalares a fim de contribuir para a 
obtenção de melhores índices de aceitabilidade das dietas entre 
os pacientes e colaborar para a redução do desperdício nestes 
locais, assim como, a recuperação da saúde dos pacientes. 
Palavras-chave: Resto-ingestão. Alimentação hospitalar. 
Alimentação coletiva.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sustentabilidade e nutrição são aspectos diretamente 

ligados ao processo produtivo de refeições, tendo a 

alimentação e o meio ambiente relações diversas, visto que o 

alimento transita desde o plantio, seleção, acondicionamento, 

preparo até o consumo propriamente dito (ABREU, SPINELLI, 

ZANARDI, 2009; VAN DER WERF et al., 2014). Ressalta-se 

que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados em 

todo o mundo, sendo etapas do processo produtivo como o 

processamento, distribuição e consumo responsáveis por 

quantidade expressiva do desperdício alimentar mundial (FAO, 

2013). 

No Brasil, o desperdício de alimentos com etapas de 

embalagem, transporte e armazenamento chega a 26,3 milhões 

de toneladas por ano. Ressalta-se que o país figura entre as 10 

nações que mais desperdiçam alimentos no cenário mundial 

(JAPUR, VIEIRA, VANNUCCHI, 2012). Nesse cenário, as 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) encontram 

relevância no desperdício de alimentos e suas interfaces, o que 

se traduz como sinônimo da falta de qualidade e geração de 
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quantidades elevadas de resíduos. (SILVERIO, OLTRAMARI, 

2014; PIKELAIZEN, SPINELLI, 2013; ZANDONADI, 

MAURICIO, 2012). 

As UANs são espaços destinados ao preparo e 

distribuição de refeições com qualidade nutricional e seguras 

quanto ao aspecto higiênico-sanitário (ABREU, SPINELLI, 

PINTO, 2011). O planejamento inadequado do cardápio, 

preferências alimentares incompatíveis com os alimentos 

servidos e apetite diminuído influenciam o desperdício nestes 

locais, que por sua vez, podem decorrer em virtude de sobras 

(alimentos que são preparados e não consumidos) e restos 

(alimentos servidos e não consumidos) (MATOS et al., 2016). 

Destarte, o resto-ingestão (RI) apresenta-se como um indicador 

consolidado para o controle do desperdício em UANS, o mesmo 

é tido como um método fundamental na compreensão da 

prática da nutrição, especialmente em ambientes hospitalares 

(ROLIM et al., 2011; STRASBURG, PASSOS, 2014; PIRANI, 

ARAFAT, 2014). 

Valores percentuais de RI superiores a 20% para a 

coletividade enferma indica que os cardápios são considerados 

inadequados e/ ou mal planejados e executados (MEZOMO, 

2002). Ademais, a complexidade que envolve a produção de 

refeições é ressaltada no cenário das UANs hospitalares devido 

à necessidade de compatibilidade entre oferta de refeições e as 

necessidades terapêuticas dos pacientes (NONINO-BORGES, 

2006). Ademais, pesquisas constataram que restos alimentares 

provenientes de pratos de pacientes são consideravelmente 

maiores quando comparados aos resultados obtidos em 

serviços de alimentação que atendem coletividades sadias 

(PUCCI et al., 2014). 
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Desse modo, as UANs devem dispor de ações centradas 

no monitoramento de sobras e restos de alimentos, de forma a 

mensurar o desperdício de alimentos e seu custo, fomentando 

ações voltadas para a implantação de medidas de 

racionalização, redução de desperdícios e otimização da 

produtividade, o que influencia diretamente na qualidade e 

eficiência dos serviços prestados (PARISENTI et al., 2008; 

AUGUSTINI et al., 2008; KINASZ, WERLE, 2006; MULLER, 

OLIVEIRA, 2008). 

Portanto, avaliar o RI de dietas nestes locais é essencial, 

tendo em vista que de acordo com a dietoterapia, o tratamento 

de algumas enfermidades envolve restrições alimentares, o que 

pode acentuar a relação entre desperdício, recuperação e 

estado nutricional do paciente hospitalizado (SANTOS, 

CAMMERER, MARCADENTI, 2012; BRASIL, 2010). 

Portanto, o método de RI é fundamental na mensuração 

da aceitabilidade dos cardápios hospitalares, o que torna o 

presente estudo estratégico para o entendimento do exercício 

da nutrição hospitalar, especialmente na temática abordada.  

Sendo assim, a referida investigação visa avaliar o índice 

resto-ingestão das dietas ofertadas em uma UAN hospitalar no 

munícipio de Natal/RN, antes e após implementação de ações 

de intervenção. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo com delineamento 

transversal realizado no período de abril a setembro de 2016 

em um Hospital Universitário, o qual integra o Sistema Único de 

Saúde (SUS) na qualidade de hospital de referência de média 

e alta complexidade. Neste estudo foram comparados os 

valores do Resto-Ingestão antes e após a realização de ações 
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de intervenção para minimizar o desperdício de alimentos 

provenientes das bandejas distribuídas aos pacientes.  

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) fornece 

diariamente uma média de 510 refeições destinadas aos 

pacientes, distribuídas entre (desjejum, almoço e jantar), 

destas, 170 refeições correspondem ao almoço. Os cardápios 

são cíclicos, com variação quadrimestral para os ciclos, a 

distribuição é centralizada, em bandejas de aço inoxidável. 

Ressalta-se que para a presente investigação selecionou-se 

cardápios similares durante o período de investigação. 

 Foram consideradas as dietas servidas no almoço em 

cinco dias consecutivos do período em que se deu a pesquisa 

(antes e após a intervenção), o que totalizou 10 dias. No que 

tange ao tipo de dietas, foram incluídas na investigação as 

dietas classificadas quanto à consistência (consistência livre, 

branda, pastosa e semilíquida) e quanto à adição de sal 

(normossódica e hipossódica). As dietas destinadas à pacientes 

com prescrição de dieta líquida, líquida completa, que 

estivessem em uso de nutrição enteral ou parenteral e 

pacientes em jejum para exames ou procedimentos, não foram 

analisadas. Quanto à distribuição das dietas de acordo com as 

especialidades, analisaram-se as dietas servidas em todos os 

setores do hospital (pediatria, cirúrgica, oncologia, saúde 

mental, cardiologia, nefrologia e transplantados renais e 

Unidade de Tratamento Intensivo.  

Os dados foram coletados em três etapas: I-

Determinação do peso das refeições distribuídas e porcionadas 

(PRD); II- Determinação do peso dos restos das refeições 

servidas (PRR); III- Cálculo do percentual do índice resto-

ingestão (RI). Em seguida realizou-se a intervenção com 
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modificações na organização/ apresentação das preparações 

nas bandejas. 

I-Determinação do peso das refeições distribuídas 

(PRD): Foi averiguado o peso individual das bandejas vazias a 

serem utilizadas para o porcionamento das preparações. 

Posteriormente, após o porcionamento pelos copeiros, as 

bandejas foram pesadas com o auxílio de balança digital da 

marca Mark S3201, com carga mínima de 20g e máxima de 

3,2kg, com precisão de 0,1g. 

Em seguida, determinou-se o peso das refeições 

porcionadas (PRD) por bandeja. Os valores foram anotados em 

planilhas e durante esta etapa os funcionários responsáveis 

pelo porcionamento foram orientados a proceder normalmente, 

de forma a manter a rotina do serviço. 

 II- Determinação do peso dos restos das refeições 

servidas (PRR): Após o consumo das refeições pelos pacientes, 

as bandejas foram recolhidas pelo copeiro e o resto de cada 

bandeja foi pesado também com o auxílio de balança digital da 

marca Mark S3201, com carga mínima de 20g e máxima de 

3,2kg, com precisão de 0,1g, em seguida, os valores foram 

anotados em planilha específica para este fim. Ressalta-se que 

foram deduzidos a parte não comestível de alguns alimentos, 

como os ossos (frango e bisteca suína), cascas de frutas e os 

descartáveis (copos e guardanapos).  

 III- Cálculo do percentual do índice resto-ingestão (RI): 

Para o cálculo do índice de resto-ingestão, foram preconizados 

os cálculos propostos por Abreu, Spinelli e Pinto (2013), que 

estabelece a relação percentual entre o PRR e o PRD, 

representada pela fórmula: IR = PRR x 100/ PRD. Adotou-se 

como índice de aceitação satisfatório para a população enferma 

o percentual de resto-ingestão inferior a 20% (MEZOMO, 2002).  
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De forma simplificada, essas determinações podem ser 

observadas no Quadro (1): 

 

QUADRO 01. Fórmulas utilizadas para determinação dos 

índices de Resto-Ingestão 
DETERMINANTES FÓRMULA MATEMÁTICA 

Peso das refeições distribuídas 

(PRD) 

PRD= (valor da bandeja vazia) – (valor da 

bandeja porcionada) 

Peso dos restos das refeições 

(PRR) 

PRR= (valor da bandeja vazia) – (valor da 

bandeja com os restos das refeições) 

Índice de resto-ingestão (RI) RI= PRR x 100/ PRD 

Fonte: Adaptado de Abreu, Spinelli e Pinto (2013). 

 

Os dados obtidos foram organizados e tabulados em 

planilhas eletrônicas, apresentados em número, média e 

porcentagem. 

A coleta dos dados se deu em dois momentos: antes e 

após realização de estratégias de intervenção junto ao serviço. 

A mesma consistiu em: treinamento dos colaboradores do SND 

(copeiros), inserção de novos ingredientes nos cardápios 

(tempero), estimativa de novos percentuais e medidas caseiras 

para o porcionamento e modificações na organização/ 

apresentação das preparações nas bandejas. Em resumo, 

foram percorridas as seguintes etapas do percurso 

metodológico para coleta de dados ilustrado na Figura (1). 

 

Figura 1. Percurso metodológico para coleta de dados. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho visou avaliar o índice resto-ingestão das 

dietas ofertadas em uma UAN hospitalar, foram analisadas 212 

bandejas sendo, 112 antes do processo de intervenção e 99 

após o mesmo. Tal variação se deu devido ao quantitativo de 

pacientes internados durante as etapas de pesquisa, 

considerando-se os critérios de exclusão elencados para o 

estudo.  
 

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto distribuição segundo a especialidade, 

consistência e tipo de dieta: comparativo entre o antes e após a intervenção. 

VARIÁVEL 
ANTES DA 

INTERVENÇÃO 

APÓS A 

INTERVENÇÃO  
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Total de refeições  112 99 

Consistência de dieta 

Livre 

Branda 

Pastosa 

Semi-líquida 

 

40,2% (n=45)  

33,9% (n=38)  

17,0% (n=19)  

8,9% (n=10) 

 

24,3% (n=24)  

55,5% (n=55)  

17,2% (n=17)  

3,1% (n=3) 

Tipo de dieta (adição de sal)  

Hipossódica 

Normossódica 

67,9% (n=76) 

32,1% (n=36) 

62,6% (n=62) 

37,4% (n=37) 

Consistência e tipo de dieta  

Livre Hipossódica 

Livre Normossódica 

Branda Hipossódica 

Branda Normossódica 

Pastosa Hipossódica 

Pastosa Normossódica 

Semi-líquida Hipossódica 

Semi-líquida Normossódica 

68,9% (n=31) 

31,1% (n=14) 

71,1% (n=27) 

28,9% (n=11) 

73,7% (n=14) 

26,3% (n=5) 

40,0% (n=4) 

60,0% (n=6) 

50,0% (n=12) 

50,0% (n=12) 

70,9% (n=39) 

29,1% (n=16) 

47,1% (n=8) 

52,9% (n=9) 

66,7% (n=2) 

33,3% (n=1) 

Especialidade 

UTI 

Pediatria 

Cirúrgica I 

Cirúrgica II 

Oncologia 

Saúde mental 

Cardiologia 

Nefrologia 

 

3,6% (n=4) 

12,5% (n=14) 

5,4% (n=6) 

11,6% (n=13) 

7,2% (n=8) 

19,6% (n=22) 

19,6% (n=22) 

20,5% (n=23) 

 

2,0% (n=2) 

11,1% (n=11) 

10,1% (n=10) 

13,1% (n=13) 

10,1% (n=10) 

15,2% (n=15) 

27,3% (n=27) 

11,1% (n=11) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados na Tabela (1) demonstram que 

do total de dietas analisadas na etapa inicial da pesquisa, 

prevaleceram dietas de consistência livre (40,2%), hipossódicas 

(67,9%), destinadas às especialidades de nefrologia (20,5%) e 

cardiologia (19,6%), respectivamente.  Após a intervenção, as 

dietas brandas (55,5%), hipossódicas (62,6%) e destinadas ao 

setor de cardiologia (27,3%) obtiveram maior 

representatividade.  
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Ao avaliar os resultados quanto ao índice de resto-

ingestão (RI), antes e após a intervenção, apresentados na Tab. 

(2), observa-se que a média dos valores encontrados 

apresentam-se bastante próximos (41,2% e 39,5%), 

respectivamente.  O que se acha acima do preconizado pela 

literatura (20%) (MEZOMO, 2002). Diversos os fatores que 

interferem em índices elevados de desperdício em UANs, 

dentre estes é possível destacar falhas no planejamento, per 

capita incorreto, preferência alimentares e treinamento dos 

funcionários como possíveis contribuintes (PAIVA et al., 2015). 

Estudo realizado por Britto e Oliveira (2015), avaliou o 

índice de resto-ingestão do almoço servido aos comensais em 

um serviço de nutrição e dietética de um hospital no município 

de São José do Rio Preto, e demonstrou redução em mais de 

30% dos valores de resto-ingestão após a realização de 

intervenções no desperdício, o que vai de encontro aos 

resultados obtidos neste estudo. Portanto, torna-se vital 

aprofundar as investigações quanto as causas dos elevados 

índices observados. 

 Vale destacar que refeições consumidas em hospitais 

muitas vezes são avaliadas negativamente pelos pacientes 

quanto aos aspectos sensoriais, tal fato dá-se simplesmente 

devido à internação, levando-os a não visualizarem os 

alimentos como os que são preparados habitualmente em seus 

domicílios (ESTAVAM, CABRAL, 2015). Fatores como a falta 

de apetite e o reconhecimento de itens de alimentos 

indesejáveis ou não selecionados dificultam sobremaneira a 

aceitação de dietas por pacientes hospitalizados, o que por sua 

vez, contribui para elevados índices de resto-ingestão (JAPUR, 

VIEIRA, VANNUCCHI, 2012).  
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Tabela 2. Peso das refeições fornecidas, dos restos alimentares e volume ingerido, 

e a relação percentual de resto-ingestão e aceitação de acordo com o tipo de dieta 

(hipossódica e normossódica): comparativo entre o antes e após a intervenção. 

VARIÁVEL PRD PR VI RI 

ANTES DA INTERVENÇÃO 

   Dieta hipossódica (média) 559,5 g 232,6 g 326,9 g 41,6% 

   Dieta normossódicas (média) 542,7 g 219,8 g 322,9 g 40,5% 

   Média total 554,1 g 228,4 g 325,6 g 41,2% 

APÓS A INTERVENÇÃO 

   Dieta hipossódica (média) 458,9 g 191,9 g 267,0 g 41,8% 

   Dieta normossódicas (média) 472,6 g 169,5 g 303,1 g 35,8% 

   Média total 464,0 g 183,5 g 280,5 g 39,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: PRD: peso da refeição distribuída; PR: 

peso da refeição; VI= volume ingerido; RI: índice de resto-ingestão; IA: índice 

de aceitação. 

 

Quanto à adição de sal, constatou-se que o índice de 

resto-ingesta das dietas hipossódicas foram praticamente os 

mesmos, 41,6% e 41,8%, entretanto, o índice reduziu em  4,7% 

entre as dietas normossódicas comparando os valores antes e 

após intervenção, respectivamente, Tabela (2). Essa redução 

favoreceu para uma maior aceitação entre as dietas 

normossódicas em 64,2%. Porém, apesar do menor valor 

encontrado após a intervenção, os índices ainda se encontram 

acima do recomendado pela literatura. Modificações dietéticas 

dessa natureza encontram resistência por parte dos pacientes, 

pois o sal e a sua relação com a comida possuem 

representações simbólicas e culturais. Estudo realizado por 

Filipini et al. (2014) ao comparar o percentual de IR da dieta 

hipossódica ao sal light com o valor adotado com aceitação 

satisfatória para população enferma (20%), encontrou que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os 

percentuais de IR. 
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 O acréscimo de 1,5 g de sal de cozinha (cloreto de sódio 

– NaCl) em cada refeição (almoço e jantar), totalizando, ao final 

do dia, cerca de 2 g de sódio pode ser utilizado no preparo de 

dieta hipossódica padrão, porém, a adição de temperos 

naturais, à base de ervas pode ser utilizada com o intuito de 

melhorar o sabor dos alimentos (FILIPINI et al., 2014). 

Durante o estudo se observaram elevados índices de 

resto-ingestão, principalmente as dietas hipossódicas. Salienta-

se que em tratando-se de coletividade enferma, o percentual de 

Resto-Ingestão que ultrapasse o valor de 20% considera o 

cardápio inadequado e com falhas no planejamento e/ou 

execução (MEZOMO, 2002).  

 Elevados índices de resto-Ingestão em UANS 

(coletividade sadia e enferma), exigem ações que viabilizem a 

redução de tais índices.  Neste sentido, foram realizadas 

modificações nas dietas servidas destacando-se: destacando-

se: melhor disposição de componentes do cardápio nas 

bandejas, dentre estas, a reorganização do arroz junto à 

preparação protéica no maior espaço da bandeja e disposição 

de itens como saladas e feijão em locais menores. Tais 

modificações ocorreram nas dietas de consistência livre e 

branda. Já nas dietas de consistência pastosa a preparação 

proteica permaneceu próxima à salada, além disto, 

acrescentou-se limão a fim de melhorar o sabor.  

 Outras medidas de intervenção foram realizadas, dentre 

estas é possível destacar a redução do per capita de algumas 

preparações (arroz), inserção de temperos naturais à base de 

ervas durante o preparo, inclusão de novas preparações no 

cardápio, controle e monitoramento da temperatura dos 

alimentos e sensibilização com os copeiras e cozinheiros. Ao se 
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observar a Fig (2) é possível analisar a apresentação das dietas 

servidas antes e após a realização de intervenção: 

 

Figura 2. Dietas servidas em um hospital universitário, segundo 

a sua consistência: comparativo entre o antes e após a 

intervenção. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os índices de resto-ingestão aceitáveis para 

a população enferma, torna-se relevante verificar quais as 

médias do RI permanecerem dentro da faixa indicada, abaixo 

de 20%. Assim, ao averiguar esse percentual RI na amostra, 

obtivemos que os pacientes poderiam rejeitar no máximo 

110,8g no período antes da intervenção e 92,8g após. Dessa 

forma, foi encontrado que apenas 24,1% (antes da intervenção) 

e 35,4% (após a intervenção) dos pacientes apresentaram 

valores dentro do recomendado pela literatura, ou seja, a 

maioria dos pacientes apresentam resultados acima do 

recomendado. Trazendo essa perspectiva para o total de dieta 

do tipo hipossódica, apesar do processo de intervenção ter 

contribuído para uma melhor aceitação, tais percentuais são 
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ainda mais baixos, visto que apenas 14,3% e 21,2% 

conseguiram permanecer dentro da recomendação antes e 

após intervenção, respectivamente.  

Ao analisar os dados dispostos na Fig (3) abaixo é 

possível identificar que nas consistências livre e branda houve 

uma redução 12% e 4,7% do índice RI respectivamente. 

Resultado este, satisfatório, tendo em vista uma melhor 

aceitação das consistências de maior abrangência (livre e 

branda) em ambos os períodos analisados. Já em relação às 

consistências pastosa e semi-líquida, verifica-se um aumento 

na porcentagem do índice RI. Por um lado, ao evidenciar o 

aumento do RI para essas duas consistências identificamos que 

os resultados se aproximam mais do esperado, visto que há 

uma tendência para a rejeição de alimentos que se distancie da 

consistência normal, outro ponto que pode ter causado essa 

diferença seria o quantitativo de comensais e bandejas 

analisadas por consistência, uma vez que esses dados se 

diferem entre os dois momentos analisados. Todavia, o dado se 

torna preocupante uma vez que foi ainda maior que os 

expressos antes da intervenção. 

Vários estudos segundo Sousa, Gloria e Cardoso (2011), 

argumentam que o índice de resto-ingestão alto pode ser 

devido à falha no porcionamento, preparações incompatíveis 

com o padrão/hábito dos pacientes, má apresentação das 

preparações, prescrição de dietas gerais a pacientes com 

problemas de dentição ou com níveis de consciência alterados 

e baixa assistência aos pacientes que não conseguem se 

alimentar direito. 

  

Figura 3. Percentuais do índice resto ingestão por consistência: 

comparativo entre o antes e após a intervenção.  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao estratificar cada consistência com o tipo de dieta, 

hipossódica e normossódica, observa-se que a maioria das 

consistências apresenta as dietas hipossódicas com os maiores 

índices de RI nos dois períodos analisados. Apesar de que 

estes valores tenham caído para as consistências branda e livre 

após a intervenção, ainda não foi suficiente para adequação 

dentro da faixa recomendada pela literatura, Figura (4). No 

primeiro momento, os valores de RI mais altos foram observado 

na dieta de consistência livre normossódica (54,7%), 

apresentando um percentual 15,1% maior comparada com a 

hipossódica (39,6%), enquanto que a dieta banda normal 

mostrou o menor índice RI, Figura (4). Resultado este, 

inesperado para a livre normossódica, uma vez que esta 

consistência não há restrição de alimentos, alterações de 

consistência, além de ter adição do sal, e mesmo assim, teve 

um alto rejeito, o maior índice no período anterior a intervenção 

(FILIPINI et al., 2014). 

 

Figura 4. Percentuais do índice resto ingestão por consistência 

e tipo de dieta: comparativo entre o antes e após a intervenção. 

44,3% 40,3% 36,7% 39,0%
32,3% 35,6%

47,9%

72,4%

Livre Branda Pastosa Semi-líquida

Antes da intervenção (2015) Após a intervenção
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No primeiro momento, os valores de RI mais altos foram 

observado na dieta de consistência livre normossódica (54,7%), 

apresentando um percentual 15,1% maior comparada com a 

hipossódica (39,6%), enquanto que a dieta banda normal 

mostrou o menor índice RI, Figura (4). Resultado este, 

inesperado para a livre normossódica, uma vez que esta 

consistência não há restrição de alimentos, alterações de 

consistência, além de ter adição do sal, e mesmo assim, teve 

um alto rejeito, o maior índice no período anterior a intervenção 

(FILIPINI et al., 2014). 

No estudo realizado por Ferreira, Guimarães e 

Marcadenti (2013) que avaliou a aceitação de pacientes com 

câncer através do percentual de RI e verificou 37% de rejeição. 

Resultados semelhantes também encontrados por Sousa, 

Gloria e Cardoso (2011), que avaliou o índice por tipos de dieta, 

classificadas em normal, com sal e especial sem sal, verificou 

índice de RI de 36,09%.  
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Brand
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a

Antes da intervenção 54,7 39,6 31,1 44 31,7 38,4 36,4 42,9

Após a intervenção 31,9 38,5 34,3 36,1 41 54,8 81,8 67,8
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Ao verificar a aceitação da dieta hipossódica por 

pacientes internados em Hospital Público de Goiânia, Casado 

e Barbosa (2015) identificaram as refeições servidas foram 

consideradas como “boas” por 69,7% da população estudada e 

apresentou sabor agradável para 81,8% dos internados, 

ressaltaram que este resultado provavelmente é devido à 

prática da redução do sal antes da internação.  

Na perspectiva de avaliação da aceitação das dietas 

hipossódica padrão (NaCl) e hipossódica com sal light Filipini et 

al (2014) determinaram quantitativamente o índice de RI, 

durante dois dias consecutivos, avaliando-se almoço e jantar e 

identificaram que entre 81 pacientes, 58% recebiam dieta 

hipossódica e 42%, dieta hipossódica com sal light, um 

percentual de RI de 37,7% e 45,9% em média para os dois dias 

da dieta hipossódica com sal light e da  hipossódica padrão, 

respectivamente, concluindo que a aceitação da dieta 

hipossódica com utilização do sal light foi insatisfatória, tendo a 

característica “tempero” da dieta avaliada negativamente pela 

maioria dos pacientes.  

Em suma, os dados desta pesquisa mostram que houve 

melhora em relação ao período anterior a intervenção. Portanto, 

percebe-se a melhora da aceitação nas consistências mais 

próximas do hábito normal (livre e branda), mostrando que a 

intervenção realizada foi satisfatória, pois apesar de não ter 

reduzido os valores de todas as consistências, os valores foram 

diminuídos das consistências livre e branda quando comparado 

aos resultados, as quais correspondem a maior abrangência 

entre as consistências analisadas. 
 

Tabela 3. Peso das refeições fornecidas, dos restos alimentares e volume ingerido, 

e a relação percentual do índice resto-ingestão e aceitação estratificados por 

especialidade: comparativo entre o antes e após a intervenção. 
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VARIÁVEL PRD PR VI RI IA 

ANTES DA INTERVENÇÃO  

UTI 708,4 g 193,4g 515,0g 27,3% 72,7% 

Pediatria 520,7 g 336,2 g 184,5 g 64,6% 35,4% 

Cirúrgica 545,1 g 239,5 g 305,6 g 43,9% 56,1% 

Cirúrgica 542,5 g 251,8 g 290,7 g 46,4% 53,6% 

Oncologia 560,8 g 161,4 g 399,4 g 28,8% 72,2% 

Saúde mental 532,4 g 207,0 g 325,4 g 38,9% 61,1% 

Cardiologia 545,7 g 209,7 g 336,0 g 38,4% 61,6% 

Nefrologia 582,9 g 214,6 g 368,3 g 36,8% 63,2% 

      

APÓS A INTERVENÇÃO 

UTI 306,9 g 232,2 g 74,7 g 75,6% 24,4% 

Pediatria 382,9 g 231,3 g 151,6 g 60,4% 39,6% 

Cirúrgica 477,4 g 226,9 g 250,5 g 47,5% 52,5% 

Cirúrgica 437,9 g 180,9 g 257,0 g 41,3% 58,7% 

Oncologia 466,3 g 217,4 g 248,9 g 46,6% 53,4% 

Saúde mental 516,9 g 112,0 g 404,9 g 21,7% 78,3% 

Cardiologia 469,6 g 137,9 g 321,7 g 29,4% 70,6% 

Nefrologia 495,5 g 240,4 g 255,1 g 48,5% 51,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: PRD: peso da refeição distribuída; PR: 

peso da refeição; VI= volume ingerido; RI: índice de resto-ingestão; IA: índice 

de aceitação. 

 

Foi possível identificar no nosso estudo também o índice 

de RI por especialidade, conforme o demonstrado na Tab (3).  

Nela podemos observar que no período anterior a intervenção 

o maior índice de RI foi no setor da pediatria e menor na UTI. 

Esse resultado negativo da pediatria com 64,6% de RI se deve 

possivelmente por se tratar de crianças e o consumo alimentar 

mais baixo entre os analisados com em média 184,5g e a 

refeição distribuída ser em média 520,7g.  

Entretanto, após a intervenção, apesar da diminuição do 

peso da refeição distribuída na pediatria, o índice RI ainda se 

manteve superior aos 60%. Nesse período, verifica-se que o 

setor de saúde mental correspondeu ao menor percentual de RI 
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com 21,7%, o valor mais próximo do recomendado analisado 

na pesquisa, Tabela (3). 

Ainda no período após a intervenção, analisando os 

dados, pode-se observar que ao contrário do período anterior, 

as dietas servidas no setor de UTI corresponderam a 75,6%, 

correspondendo ao maior percentual de RI, Tabela (3). Tais 

dados desse período se mostram mais próximos do esperado, 

uma vez que na UTI o paciente tem maior comprometimento e 

em maior parte das vezes tem o apetite reduzido, além de todas 

as dietas analisadas nesse setor serem de consistência 

pastosa, a qual contribui ainda mais para a rejeição.  

Comparando os índices dos dois períodos analisados, 

obtivemos redução expressa de 17,2% no setor de saúde 

mental e 9% no setor de cardiologia, Tabela (3). Setores estes 

que correspondem juntos em torno 40% do representativo do 

hospital em ambos os períodos do estudo, Tabela (1).  

Baseada nesses resultados apresentados na Tab (3) 

identificam-se as mudanças significativas de redução dos pesos 

distribuídos e os indicadores de aceitação da refeição ofertada. 

Todavia, na medida em que houve redução dessas quantidades 

de alimentos porcionados nas bandejas, o consumo também 

caiu expressivamente, ou seja, os pacientes continuam 

evidenciando uma baixa ingestão desses alimentos e 

consequentemente resulta em um alto valor do índice RI, pois 

como observado, as porcentagens do índice RI reduziram em 

comparação ao período anterior a intervenção, no entanto, 

ainda continuam elevados. 

Ao estratificar o índice resto-ingestão de acordo com 

cada especialidade segundo a distribuição entre consistência e 

tipo de dieta, Tab (4), pode-se verificar que no setor de pediatria 

a maior rejeição correspondeu a dieta de consistência livre e 
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hipossódica em ambos os períodos analisados (71,5% antes e 

68,9% após a intervenção). Observa-se ainda que o setor de 

saúde mental foi o que mais se adequou por esta dentro da 

recomendação de até 20%, em duas das quatro consistências 

analisadas nesse setor.  

Observado os índices de resto-ingestão da média geral 

de cada consistência entre as especialidades nos períodos 

analisados, viu-se que em nenhum dos setores foi observado 

adequação, ou seja, todas os valores encontravam-se acima de 

20%. No entanto, a intervenção favoreceu para a adequação de 

alguns setores, como os setores de cirúrgica I na consistência 

livre um percentual de 18,9%, cirúrgica II na consistência 

pastosa 11,1%, saúde mental na consistência branda 15,6% e 

na consistência pastosa 7,3%, Tabela (4). Esses percentuais 

reduzidos foram reflexo principalmente dos menores índices de 

resto-ingestão das dietas normossódicas dos setores citados.  

Observa-se ainda que todas as dietas hipossódicas 

apresentaram maior rejeição nos setores de cirúrgica I, 

oncologia e nefrologias no período anterior a intervenção, e 

cirúrgica II e nefrologia no período após a intervenção, Tabela 

(4). Demonstrando, que a menor adição de sal contribui para 

maior rejeição.  
Tabela 04. Índice resto-ingestão de acordo com cada especialidade segundo a 

distribuição entre consistência e tipo de dieta: comparativo entre o antes e após a 

intervenção. 
ESPECIALIDADE/ 

VARIÁVEL 

     TIPO LIVRE BRAN

DA 

PASTO

SA 

SEMI-

LÍQUIDA 

A
N

T
E

S
 D

A
 

IN
T

E
R

V
E

N
Ç

Ã

O
 

UTI 

Hipossódica - 43,0%  21,7% - 

Normossódica - - - - 

Média Geral - 43,0% 21,7% - 

PEDIATRIA 

Hipossódica 71,5% 53,1% - - 

Normossódica 67,7% 31,1% - - 

Média Geral 68,6% 42,2% - - 
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CIRÚRGICA I 

Hipossódica 32,6% 42,8% 88,0% - 

Normossódica 20,1% 31,1% - - 

Média Geral 26,4% 33,9% 88,0% - 

CIRÚRGICA II 

Hipossódica 54,0% 45,1% 48,3% 64,2% 

Normossódica - 52,3% - 21,8% 

Média Geral 54,0% 47,9% 48,3% 35,9% 

ONCOLOGIA 

Hipossódica - 41,7% 28,9% 35,0% 

Normossódica - 29,2% 17,4% 30,9% 

Média Geral - 33,3% 21,2% 33,9% 

SAÚDE 

MENTAL 

Hipossódica 51,9% 49,6% 22,1% - 

Normossódica - 23,3% 27,9% - 

Média Geral 51,8% 41,5% 23,5% - 

CARDIOLOGI

A 

Hipossódica 29,3% 53,6% 36,2% 0,2% 

Normossódica 33,9% 38,1% 47,7% 47,9% 

Média Geral 31,1% 50,2% 43,8% 35,9% 

NEFROLOGIA 

Hipossódica 29,5% 37,5% 52,2% 72,2% 

Normossódica - - - - 

 Média Geral 29,5% 37,5% 52,2% 72,2% 

       

A
P

Ó
S

 I
N

T
E

R
V

E
N

Ç
Ã

O
 

UTI 

Hipossódica - - 77,1% - 

Normossódica - - - - 

Média Geral - - 77,1% - 

PEDIATRIA 

Hipossódica 68,9% 60,3% - - 

Normossódica 50,8% 64,2% 57,8% - 

Média Geral 58,1% 62,2% 57,8% - 

CIRÚRGICA I 

Hipossódica 24,7% 11,4% 80,6% - 

Normossódica 7,2% 98,0% 49,0% 81,8% 

Média Geral 18,9% 40,4% 60,9% 81,8% 

CIRÚRGICA II 

Hipossódica 77,7% 43,8% - - 

Normossódica 29,3% 37,4% 11,1% - 

Média Geral 45,4% 43,0% 11,1% - 

ONCOLOGIA 

Hipossódica - 62,6% 12,5% - 

Normossódica - 30,4% 84,9% - 

Média Geral - 43,7% 48,7% - 

SAÚDE 

MENTAL 

Hipossódica - 2,0% - 67,2% 

Normossódica 25,6% 17,5% 7,3% - 

Média Geral 25,6% 15,6% 7,3% 67,2% 

CARDIOLOGI

A 

Hipossódica 21,7% 25,5% 57,2% - 

Normossódica 36,2% - - - 

Média Geral 24,1% 25,5% 57,2% - 
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NEFROLOGIA 

Hipossódica 51,5% 44,5% 15,2% 68,3% 

Normossódica - - - - 

 Média Geral 51,5% 44,5% 15,2% 68,3% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

É possível destacar que pacientes internados em 

hospitais relatam frequentemente a diminuição do consumo 

alimentar. Ao longo dos dias de internação pode ocorrer 

regularidade no cardápio, fazendo com que a alimentação se 

torne algo monótono e sem prazer, resultando posteriormente 

em aversão e baixa ingestão (FERREIRA; GUIMARÃES; 

MARCADENTI, 2013).  

Nesse contexto, cabe salientar que vários são os fatores 

que podem influenciam a aceitação dos pacientes 

hospitalizados, nesse ponto é fundamental a aproximação entre 

todas as etapas de planejamento do processo de produção de 

alimentos, do preparo à distribuição. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, pode-se verificar que 

todos os percentuais de índice resto-ingestão encontrados 

estiveram acima do aceitável para uma população enferma, o 

qual evidenciou alto desperdício e baixa aceitação das 

refeições analisadas. Entretanto, a intervenção realizada foi 

satisfatória tendo em vista que houve redução de 12% e 4,7% 

das dietas de maior abrangência (livre e branda) e demais 

diminuição dos percentuais vistos.  

As dietas hipossódicas contribuíram com os índices 

resto-ingestão mais elevados comparados às normossódicas 

antes e após a intervenção, contudo, ambos superiores ao 

recomendado pela literatura. Notou-se também que o RI das 
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dietas hipossódicas foi bastante semelhantes entre os períodos 

analisados, entretanto, pode-se observar uma diferença mais 

expressiva entre as dietas normossódicas com redução após a 

intervenção, o que contribui para uma melhor aceitabilidade em 

64,2%. 

Quando as especialidades, o setor de pediatria foi o que 

mais contribuiu para um maior percentual de RI, reflexo 

principalmente relacionado a menor adição de sal, uma vez que 

a maior rejeição se concentrou entre as dietas de consistência 

livre e hipossódica nos dois períodos analisados. Em outros 

setores também foi demonstrado que a menor adição de sal 

contribuiu para maior rejeição, como cirúrgica I e oncologia no 

período anterior a intervenção, e cirúrgica II e nefrologia no 

período após a intervenção. Verificou-se, no entanto que houve 

redução de 17,2% no setor de saúde mental e 9% no setor de 

cardiologia. 

Assim, no presente trabalho, algumas propostas de 

melhorias, para uma maior satisfação, menor desperdício e 

custo seria: realizar a troca das bandejas por pratos, tendo em 

vista que diversos estudos já apontam que há uma diminuição 

significativa quando há essa troca na apresentação; realizar 

testes com um porcionamento reduzido com o valor calórico 

mantendo, a fim diminuir o índice; além disso, a inclusão de 

estratégias como a gastronomia hospitalar para melhorar as 

características sensoriais referentes ao cardápio.  

Diante desses achados, faz-se necessário mais estudos 

que desenvolvam estratégias complementares que favoreçam 

a diminuição do índice resto-ingestão, identificação dos fatores 

que interferem a aceitação das dietas e sua relação com o 

estado nutricional dos pacientes, colaborando para a melhoria 

do serviço prestado. Tendo em vista a importância e a 
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abrangência do assunto, tanto para a instituição analisada 

como também para outras áreas envolvidas com alimentação, 

uma vez que é possível no contexto atual social gerar uma 

reflexão sobre o desperdício de alimentos, suas consequências 

e soluções. 
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RESUMO: A Atenção Básica é caracterizada como um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, a qual deve 
garantir o acesso universal aos serviços de saúde, sendo 
prioritariamente, a porta de entrada para a população. Tendo 
em vista a transição nutricional e epidemiológica que vem 
ocorrendo nos últimos anos, que são caracterizadas por 
mudanças nos padrões nutricionais e de morbimortalidade, 
aumento da obesidade e das doenças crônicas não 
transmissíveis, têm chamado uma atenção muito grande acerca 
da alimentação. Para a resolução desse problema torna-se 
necessário um modelo de atenção básica à saúde voltado aos 
princípios doutrinários do Sistema Único de  Saúde, tendo suas 
ações direcionadas à resolução de problemas alimentares e 
prevenção de doenças causadas pela insegurança alimentar. A 
presente revisão de literatura tem como objetivo argumentar 
sobre a importância da inserção do nutricionista na atenção 
básica e no Núcleo de Apoio a Saúde da Família, pois suas 
ações podem contribuir para potencializar as intervenções no 
âmbito da nutrição e da segurança alimentar. Por fim, pode-se 
concluir que o profissional de nutrição é o mais adequado para 
o enfrentamento do cenário atual e deve por em prática o 
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compromisso da integração de alimentação e nutrição com o 
setor saúde.  
 

 
Palavras-chave: Atenção básica. Núcleo de Apoio a Saúde. 

Nutricionista. 

 

6 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos sistemas 

públicos de saúde de maior amplitude do mundo. Ele abrange 

todos os níveis de atenção à saúde, garantindo a todos o 

acesso gratuito, universal e integral para toda a população do 

país. Com a criação da Constituição Federal Brasileira em 1988 

o SUS passou a ser um direito de todos os cidadãos (BRASIL, 

2009) como mencionado no artigo 196. 

A criação do SUS teve como objetivo principal modificar a 

assistência desigual com o objetivo de oferecer aos indivíduos 

o melhor acesso aos serviços de saúde e tornar obrigatório a 

gratuidade nos atendimentos (BRASIL, 2012), com o intuito de 

reformar a atenção à saúde que antes era composto pelo 

modelo medicalocêntrico e atualmente possui caráter 

multidisciplinar (CERVATO-MANCUSO et al., 2012).  

Nos dias atuais, com a rápida transição demográfica, que é 

caracterizada por redução na prevalência da desnutrição e 

aumento do excesso de peso e das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) (RAMOS; DUMITH; CÉSAR, 2015), 

tem chamando uma atenção muito grande a cerca de ações de 

prevenção e promoção a saúde em torno da alimentação 

(MATTOS; NEVES, 2009). Sendo assim, torna-se 

indispensável à inserção do nutricionista na Estratégia de 
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Saúde da Família (ESF), pois estes são essenciais para a 

resolução de problemas alimentares e prevenção de doenças 

causadas pela insegurança alimentar (GOMES; MARTINS, 

2013).  

A insegurança alimentar não é apenas a ausência de 

alimentos mais também a incerteza de ter acesso ou não ao 

alimento do outro dia, e pode estar associada a diversos 

problemas como fome, obesidade, consumo de alimentos de 

má qualidade ou prejudicial a saúde, alimentos com preços 

abusivos e imposição de padrões alimentares que 

desrespeitam a diversidade cultural, crenças e hábitos regionais 

(BELIK, 2003). Dessa forma é indispensável um modelo de 

atenção à saúde no eixo do SUS, que relacione essas 

características para intervir de forma adequada orientando as 

pessoas a evitar a ingestão inapropriada de alimentos, com 

elevado consumo de produtos menos saudáveis ou a carência 

de alimentos que causam a insegurança alimentar (MATTOS; 

NEVES, 2009). 

A atuação do nutricionista na Atenção Básica de Saúde 

(ABS), em especial nos NASF, faz com que haja uma melhor 

recepção dos usuários, focando na ampliação e o 

melhoramento das ações de nutrição e alimentação, na 

segurança alimentar (PIMENTEL et al., 2014), além de possuir 

atribuições na implantação de ações recomendadas da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que orienta que 

estes profissionais deverão dar respostas às necessidades de 

saúde do seu território, considerando aquelas de maior 

frequência e relevância e observando critérios de 

vulnerabilidade (FAGUNDES, 2013). 

Considerando à importância da inserção dos nutricionistas 

na atenção básica, e que sua contribuição é recente neste 
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âmbito, o presente artigo tem como objetivo de relatar a 

importância da atuação dos nutricionistas na atenção básica por 

meio de uma revisão de literatura. 

 

6 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão de literatura acerca do tema com 

consulta as bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

(Lilacs), a pesquisa estendeu-se também aos arquivos do 

Ministério da Saúde (Brasil), assim como a ferramenta de 

busca: Google Acadêmico. A busca ocorreu no período de julho 

a outubro de 2017.  

Foram buscados artigos referentes aos termos “Atenção 

Primária à Saúde”, “Núcleo de Apoio a Saúde da Família”, 

“Centros de Saúde”, “Programa Saúde da Família”, “Vigilância 

Nutricional”, “Sistema Único de Saúde”, “Segurança Alimentar 

e Nutricional” e “Nutrição em Saúde Pública”. Na articulação 

das palavras, foi adotada a expressão booleana ‘AND’, que 

permite a inserção de duas ou mais palavras.  

O critério de inclusão levou em consideração os objetivos do 

trabalho tendo sido incluídos aqueles artigos que descreviam a 

atuação do nutricionista na atenção básica. Neste processo, 50 

publicações foram listadas, mas apenas 23 atenderam os 

critérios utilizados para inclusão do material acessado que 

foram: disponibilidade online do texto completo, período de 

publicação entre 2007 e 2017 e idioma português, inglês e 

espanhol, cujos objetivos se referissem ao objeto deste estudo. 

A seleção deu-se por meio da leitura do título, resumo e 

objetivo de todos os artigos encontrados nas bases de dados.  

Nesta etapa foram identificadas duas grandes categorias: A 
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atuação do Nutricionista no NASF e Desafios para o trabalho do 

nutricionista no NASF. Na primeira categoria foram elencadas 

a importância do profissional nutricionista na atenção básica e 

a transição nutricional que vem ocorrendo no Brasil. Já na 

segunda categoria foram relatadas os desafios e 

potencialidades do nutricionista para o trabalho no NASF e a 

importância da educação em saúde a todos os usuários do 

SUS. 

Foram excluídos artigos repetidos na base de dados, e para 

uma ampliação do campo a ser analisado, realizou-se uma 

pesquisa complementar em resoluções de arquivos do 

Ministério da Saúde (Brasil) e nas referências dos artigos 

selecionados, e incluíram-se as publicações que atendiam aos 

critérios supracitados. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Transição nutricional no Brasil 

 

O conceito de transição nutricional corresponde às 

mudanças dos padrões nutricionais, modificando a dieta das 

pessoas e se correlacionando com mudanças sociais, 

econômicas, demográficas e relacionadas à saúde; aspectos 

diferentes de nutrição e economia de um país ou região podem 

determinar diferenças no processo de transição (POPKIN; 

2001). 

O Brasil tem vivido nos últimos anos uma acelerada 

transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Relevantes 

mudanças socioeconômicas, geográficas, políticas e 

tecnológicas ocorreram nos últimos 50 anos, com 
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consequentes transformações nas relações de trabalho, nas 

formas de oferta e procura pelos serviços públicos, na atividade 

física e no gasto energético, no lazer e em outros aspectos. 

Mudanças ainda mais drásticas ocorreram nas formas de se 

produzir, comercializar, transformar, industrializar e preparar os 

alimentos (IBGE, 2006). 

Como consequência desse processo, cresce o consumo 

de alimentos calóricos, com alto teor de açúcares, gordura, sal 

e aditivos químicos, que são pobres em nutrientes como 

vitaminas, sais minerais e fibras. Essa ação está associada ao 

baixo consumo de frutas, legumes e verduras (FLV), sendo hoje 

o padrão mais comum de alimentação das famílias brasileiras 

(BRASIL, 2006), ocasionando diversas mudanças nos padrões 

de morbimortalidade (KAC; MELÉNDEZ, 2003). 

A alimentação inadequada e baixo nível de atividade 

física configuram-se como principais responsáveis pelo 

sobrepeso e obesidade que, por sua vez, aumentam o risco do 

desenvolvimento de diabetes, hipertensão, doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de câncer (KAC; MELÉNDEZ, 

2003). Considerado inicialmente como um problema dos países 

desenvolvidos, atualmente a obesidade tem crescido de 

maneira acentuada, principalmente em países de baixa renda e 

em desenvolvimento, tornando seu enfrentamento ainda mais 

complexo frente à existência da desnutrição, seja na mesma 

população ou ainda no mesmo indivíduo (DIETZ, 2015). 

No Brasil, observa-se uma participação crescente de 

alimentos ultraprocessados em detrimento de alimentos 

naturais na alimentação do brasileiro, associados a um estilo de 

vida cada vez mais sedentário inclusive nas classes de renda 

mais baixa (MONTEIRO, 2011).  
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Em estudo realizado a partir dos dados das Pesquisas 

de Orçamentos Familiares (POF) de 1987-1988, 1995-1996, 

2002-2003 e 2008-2009 sobre a aquisição de alimentos nos 

domicílios brasileiros, mostrou que entre 2002-2003 e 2008-

2009 houve aumento de 20,8% para 25,4% do consumo de 

alimentos ultraprocessados (MARTINS et al., 2013). A 

contribuição dos alimentos ultraprocessados na disponibilidade 

de calorias na dieta do brasileiro variou de 15,4% a 39,4%, 

havendo associação positiva entre o consumo de 

ultraprocessados e prevalência de excesso de peso, sendo que 

os indivíduos dos quartis com maior consumo desses produtos 

apresentaram 37% de chance a mais de terem excesso de peso 

se comparado àqueles que tinham menor consumo (CANELLA, 

2014). 

Diante dos altos índices de sobrepeso e obesidade de 

suas consequências tanto no nível individual como social e 

pressão nos serviços de atenção à saúde, nenhum país ainda 

conseguiu desenvolver ações ou políticas que reduzissem 

esses indicadores. Estima-se, por exemplo, que o SUS utilizou 

cerca de R$ 31,5 milhões, em 2011, somente com os 

procedimentos relacionados à cirurgia bariátrica, e R$ 

487.976.502,84 foi o custo atribuível à obesidade, com 

procedimentos relacionados às doenças que tem a obesidade 

como fator de risco no mesmo período (OLIVEIRA, 2013). Caso 

não sejam implementadas ações efetivas para prevenção e 

controle da obesidade, a tendência é de aumentos expressivos 

tanto dos custos diretos da obesidade quanto das 

comorbidades associadas (BAHIA; ARAÚJO, 2014).  

A presença de doenças relacionadas com a alimentação 

inadequada, sobretudo numa mesma família, constata a 

presença de insegurança alimentar e nutricional que no Brasil 
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está associada com a falta do Direito Humano à Alimentação 

Adequada (PINHEIRO, 2008). 

 

5.2 Atenção básica 

 

A Atenção Básica (AB) é caracterizada por ações de saúde, 

de forma individual ou coletiva, o qual deve garantir o acesso 

universal aos serviços de saúde, sendo, prioritariamente a porta 

de entrada para grande parte da resolutividade dos problemas 

de saúde da população (BRASIL, 2008). 

No Brasil, ainda que as discussões sobre atenção básica 

tenham se iniciado com a reforma sanitária da década de 80, 

somente assumiu papel de destaque na agenda setorial com a 

criação do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994, 

inspirado em experiências locais, e posteriormente renomeado 

para Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2006 (CASTRO, 

2012). A Estratégia Saúde da Família surgiu no Brasil para 

reorganizar o modelo assistencial a partir da atenção básica. 

Segundo Starfield (2002), a atenção básica (ou primária) é 

considerada um modelo organizacional importante nos países 

que desejam uma atenção à saúde de qualidade sob a 

perspectiva do direito de cidadania, tendo sido demonstrado em 

um estudo com doze países desenvolvidos, que a organização 

da atenção básica resulta em melhores indicadores de saúde. 

Observa-se nessas características a relevância do caráter 

relacional da atenção básica, envolvendo um tipo de clínica 

centrada na abordagem familiar e comunitária, na confiança e 

disponibilidade e capacidade técnica e no profundo 

conhecimento do território. 
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Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, publicada 

pela Portaria nº 2488 de 21 de outubro de 2011, a atenção 

básica caracteriza-se pelo conjunto de ações, individuais ou 

coletivas, que objetivam desenvolver uma atenção integral que 

impacte nas condições de saúde da população e sobre seus 

determinante e condicionantes. Apresenta como diretrizes e 

fundamentos a adscrição do território, acesso universal e 

contínuo, acolhimento, vínculo e responsabilização, 

coordenação, participação da comunidade em processos de 

gestão e de cuidado (BRASIL, 2012).  

Os serviços de saúde do Brasil devem ser capazes de 

atender as demandas e oferta-las de forma eficazes, capaz de 

resolver as demandas locais e promover ações que ofereçam 

melhores condições de saúde e dar uma melhor qualidade de 

vida as pessoas que as utilizam. Dessa forma, é necessária a 

observação formato do retrato recente das equipes de Saúde 

da Família e sua articulação às equipes de apoio para a 

colocação de profissionais capacitados e em quantidade 

acertada para o gerenciamento das práticas de nutrição e 

alimentação, causando adaptações nos serviços oferecidos, 

proporcionando a cobertura da ampliação e o melhoramento 

das práticas de nutrição e alimentação desenvolvidas na ABS 

(PIMENTEL et al., 2014). 

Com o objetivo de ampliar as ações de atenção básica, a 

partir da Portaria n° 154, de 24 de janeiro de 2008 foram criados 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que se 

caracterizam como equipes multiprofissionais que atuam de 

forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF), 

atuantes na saúde e assistência, sendo o nutricionista um dos 

profissionais que pode fazer parte delas (BRASIL, 2008). O 

NASF desempenha ações que visam à promoção da qualidade 
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de vida, permitindo identificação mais abrangente e/ou um 

melhor acompanhamento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e da insegurança alimentar e nutricional 

(PAIVA; BERSUSA; ESCUDER, 2006).  

O NASF constitui-se em uma equipe de apoio, integrada por 

uma equipe multiprofissional, eleitos em função das 

necessidades de saúde, vulnerabilidades socioeconômicas e 

perfil epidemiológico dos diversos territórios onde se encontram 

os serviços de saúde. Pode ser considerado como “retaguarda” 

das equipes da ESF, por atuarem conjuntamente com esta 

equipe, compartilhando conhecimento e práticas de saúde no 

trabalho diário em cada território (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 

2010). 

 

5.3 Importância do nutricionista na atenção básica 

 

 A atenção nutricional no SUS, cujas diretrizes estão 

definidas na Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), deverá ser iniciada na Atenção Básica a partir 

diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população 

mediante identificação de áreas territoriais, grupos 

populacionais e segmentos sociais, buscando conhecer, 

estimular e articular a produção e consumo de alimentos 

produzidos localmente, capacitar a ESF e participar de ações 

de controle e prevenção de distúrbios nutricionais, incluindo o 

excesso de peso e DCNT e colaborar com as ESF na atenção 

nutricional e atendimento dos usuários (BRASIL, 2012; RECINE 

et al, 2011).  

A inserção do nutricionista na atenção básica foi 

impulsionada a partir da criação dos NASF ainda em 2008, 
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ampliando as possibilidades de atuação. Ao inseri-lo nas 

equipes multiprofissionais eles atuam diretamente com as 

ações de alimentação e nutrição no âmbito coletivo, e incluem 

ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em 

resposta às principais demandas relacionadas aos distúrbios 

alimentares, como desnutrição e também excesso de peso, 

incluindo o cuidado especialmente às DCNT (BRASIL, 2008), e 

ações de prevenção de agravos em saúde relacionados à 

alimentação e ações intersetoriais (JAIME, 2011).   

A Declaração de Alma-Ata (1978) que dispõe sobre os 

cuidados primários previstos pela atenção básica, destaca à 

promoção da nutrição adequada com cuidado integralizado 

para todos, dando preferência aos que tem mais necessidade. 

O alimento e a nutrição são pré-requisitos fundamentais para a 

promoção e proteção da saúde, pois permitem crescimento e 

desenvolvimento humano com qualidade de vida. 

O nutricionista possui conhecimentos que serão capazes de 

melhorar o retrato nutricional da população, por isso é tão 

importante a adição do mesmo na rede básica de saúde 

(SANTOS, 2005) porque é habituado e capacitado para exercer 

e todas as áreas em que os cuidados de nutrição seja 

necessária: como na promoção da saúde; prevenção de 

doenças; manutenção e recuperação da saúde: sempre 

visando à atenção à segurança alimentar (PÁDUA; BOOG, 

2006). Além da prevenção dessas doenças através da APS, e 

a atuação do nutricionista na Atenção Básica faz com que haja 

uma melhor recepção, focando a qualidade na atenção à saúde 

e alimentação (PINHEIRO, 2008).  

Segundo Conselho Nacional de Educação (2001), o 

Nutricionista é definido como: “Nutricionista, com formação 

generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar, visando à 
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segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas 

do conhecimento em que alimentação e nutrição se apresentem 

fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da 

saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos 

populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a 

realidade econômica, política, social e culturais”. 

Para verificar a importância e o papel do nutricionista na AB, 

Costa e Santana (2011) realizaram um estudo com profissionais 

da ESF em Vitória do Santo Antão (PE). Os autores destacaram 

a importância do nutricionista é caracterizado em função da 

educação nutricional. Contudo, o nutricionista é percebido 

essencialmente como prescritor de dietas, e não como um 

agente promotor de saúde. Ainda descreveram que muitas 

vezes há falta de interesse dos gestores para inclusão desse 

profissional na atenção primária. 

Um estudo feito por Santos (2005) analisou diversas 

opiniões de profissionais de saúde,e relatou que profissionais 

da saúde passam por problemas devido à falta do nutricionista 

no ESF, pois estes não tinham conhecimentos suficientes para 

responder questões acerca de alimentação e nutrição. Já Assis 

et al. (2002) relata sobre a necessidade do nutricionista para 

avançar as condições em garantia da SAN em todo o Brasil, 

mostrando a importância no nutricionista na atenção básica a 

saúde. 

Em 2005, Fernandez et al. relatou em seu estudo, a 

experiência de uma capacitação de colaboradores da equipe da 

ESF quanto às ações de alimentação e nutrição, tendo em vista 

a falta do profissional nutricionista na unidade. As autoras 

identificaram que os profissionais da equipe embora tivesse um 

básico conhecimento das ações de nutrição realizadas 
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predominantemente, para orientações sobre hipertensão 

arterial, diabetes mellitus e alimentação materno-infantil, eles 

enfatizavam que as condutas alimentares deveriam ser 

padronizadas, pois muitas vezes eles orientações nutricionais 

com conceitos ultrapassadas e restritos ao conhecimento 

popular, cabendo a necessidade de treinamentos mais 

frequentes por profissionais da nutrição.  

Já em um relato da experiência de implementação do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) em 

Juazeiro do Norte (CE), Pereira et al. (2012) enfatizaram o 

desafio de realizar diagnósticos e acompanhamento da 

situação alimentar e nutricional da população frente à ausência 

de um nutricionista. As autoras ressaltaram que a inserção 

deste profissional na AB é urgente para a atenção básica. 

Estudo realizado na região de Campinas demonstra que 

ainda existe uma baixa inserção dos nutricionistas nos 

municípios, predominando também ações assistenciais e 

menos de promoção, com ênfase em prescrições individuais, 

visitas domiciliares, palestras para grupos e vigilância sanitária 

(PADUA; BOOG, 2006).  

Sendo assim, discutir sobre a inclusão do nutricionista na 

atenção básica à saúde vai além da valorização profissional, 

mas sim de preservar o direito dos cidadãos que são usuários 

do SUS a uma atenção holística, tal como um método para 

promover e prevenir as complicações da saúde (NEIS et al., 

2012). 

A adequada inserção deste profissional, integrada às 

demais ações já garantidas pelo SUS, poderá ter um importante 

impacto na saúde de pessoas, famílias e comunidades. Sua 

presença é inclusive compreendida como fundamental por 

outros profissionais das equipes de saúde, e a qualificação das 
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ações realizadas por eles favorece a promoção da saúde e 

associa-se a um melhor resultado na prestação dos serviços à 

população (CERVATO-MANCUSO, 2012). 

 

5.4 Educação em Saúde 

 

Uma das atribuições dos profissionais de saúde que 

compõem as ESF é a Educação em saúde. A educação em 

saúde proposta pela ESF é entendida como atividade essencial 

para a promoção da saúde dos indivíduos, além de ser uma 

ferramenta para desenvolvimento da conscientização sobre os 

direitos à saúde, e do pensamento crítico em que favorece ao 

cidadão a pensar em saúde como agente transformador e que 

pode contribuir para melhorar sua qualidade de vida 

(FERREIRA et al., 2014) .   

Em seus estudos, Vasconcelos (2006) defende a educação 

em saúde como capacidade de reorientar as práticas de saúde, 

valorização da cidadania, das trocas interpessoais e do diálogo, 

além de tomar o conhecimento sobre saber popular sobre os 

serviços de saúde. Esta metodologia é defendida pelo autor 

como forma de mobilizar os cidadãos a ser coparticipantes do 

processo que envolvendo a educação e a saúde e tornando-os 

mais comprometidos na promoção da vida.  

Os profissionais que a compõem as ESF, devem formar 

grupos educativos para orientações sobre melhorias de 

patologias específicas e podem abordar assuntos de saúde 

com ênfase na realidade daquela população, cabendo ao 

nutricionista oferecer informações sobre uma boa alimentação 

para a prevenção de doenças (ALVES; NUNES, 2006). 
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O educação em saúde prestado pelo nutricionista, acentua 

a importância da sua atuação na AB. Isso tem proporcionado 

uma maior aproximação com os demais profissionais das 

Unidades de Saúde aprofundando as trocas de informações. 

Este espaço permite a criação de vínculos com os profissionais, 

indivíduos e seus familiares, compartilhando saberes e a 

responsabilidade de promoção e manutenção da saúde 

(PINHEIRO, 2008). 

 

8 CONCLUSÕES  

 

Diante da situação epidemiológica atual, é de suma 

importância o acompanhamento do perfil nutricional da 

população, visto que existem diversos agravos relacionados 

com a alimentação atual. Esse fenômeno é traduzido como um 

dos maiores desafios para as políticas públicas e exige um 

modelo de atenção à saúde com ênfase na integralidade do 

indivíduo e com uma abordagem centrada na promoção da 

saúde. 

A ESF e o  NASF são espaços no setor saúde muito 

importantes para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional 

no Brasil e o controle das DCNT’s relacionadas com a 

alimentação. Sem os conhecimentos técnicos sobre a 

alimentação adequada, realizadas por um profissional apto, 

torna-se ainda mais difícil a reversão deste quadro.  

A insuficiência de nutricionistas na atenção básica, faz com 

que as diversas classes da saúde atuem de forma inadequada, 

sobre os aspectos alimentares e nutricionais. Uma vez que o 

SUS propõe o princípio da integralidade e que a AB seja espaço 

privilegiado de prevenir doenças e promover saúde, isto afirma 

que a inserção do nutricionista nesse nível de atenção é 
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fundamental pois assim este profissional estará contribuindo 

para a saúde e melhora da qualidade de vida das pessoas. 

Ainda assim, os mesmos, tem um papel importante na 

reeducação dos hábitos alimentares,  no controle e tratamento 

dos agravos à saúde que estão relacionados com a alimentação 

da população, segurança alimentar e nutricional, e no direito 

humano, que é o direito fundamental à alimentação, visto que, 

podem desenvolver ações de promoção da saúde em todas as 

fases e ciclos da vida.  
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RESUMO: O PNAE tem como objetivo atender às 
necessidades nutricionais dos alunos e incentivar a prática de 
hábitos alimentares saudáveis durante sua permanência na 
escola. Essa atividade contribui para o crescimento, o 
desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar, 
porém, há limitações acerca da aceitação da alimentação 
oferecida. Devido a isso, e à escassez de estudos que façam 
ligação com a educação nutricional, o presente estudo tem 
como objetivo realizar um levantamento na literatura sobre o 
programa, o índice de aceitação, a importancia da Educação 
Alimentar e Nutricional e a influência que a qual tem na redução 
do desperdício desses alimentos. O levantamento biblioFigura 
foi realizado no período de setembro a outubro de 2017, nas 
bases de dados SciELO (Scientific eletronic Library Online), 
Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
Sistema de Legislação em Saúde (Ministério da Saúde, Brasil), 
usando as palavras chaves: Nutrição, alunos, alimentação 
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escolar, PNAE e desperdício. Como resultados, obtém-se que 
a educação nutricional permite uma busca da valorização da 
cultura regional, da alimentação saudável e a promoção de 
hábitos alimentares saudáveis para os alunos, com 
consequente melhora nos índices de aceitabilidade e redução 
no desperdício da alimentação. Diante da análise dos estudos, 
verificou-se que as atividades direcionadas à educação 
nutricional tem impacto positivo na aceitação da merenda 
escola. 
Palavras-chave: Nutrição. Alunos. Alimentação Escola. PNAE. 
Desperdício. 
 

7 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação desempenha um papel fundamental 

durante todo o ciclo de vida dos indivíduos. Entre as diversas 

fases da vida pode-se dar ênfase, como exemplo, a idade 

escolar, um momento em que se caracteriza por uma fase onde 

a criança apresenta um metabolismo bem mais intensificado em 

relação ao do adulto (DENALON et al., 2006). 

A administração de hábitos alimentares inadequados, 

especialmente agregada a falta de prática de exercício físico, 

constituem condições agravantes para a saúde que, quando 

consolidados nos primeiros anos de vida, podem causar 

implicações metabólicas imediatas e fortificar o risco de 

doenças crônicas na vida adulta (PEGOLO E SILVA, 2010). 

Com o intuito de melhorar o padrão alimentar e desenvolver 

práticas de educação nutricional foi criado o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). 

No Brasil, o PNAE é uma das políticas públicas mais 

antigas e mais duradouras, vigente ininterruptamente e 

supervisionada pelo Ministério da Educação. Foi forjado como 
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um direito fundamental dos alunos, uma vez que um dos seus 

princípios é garantir o fornecimento de refeições em 200 dias 

escolares para todos os alunos que frequentam escolas 

federais, estaduais, distritais e municipais públicas, creches, 

pré-escolas, escolas primárias, escolas secundárias, escolas 

para jovens e adultos, bem como estudantes em instituições de 

caridade, igrejas e escolas comunitárias (NOGUEIRA et al., 

2016). 

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (2006), o PNAE tem como objetivo atender às 

necessidades nutricionais dos alunos e incentivar a prática de 

hábitos alimentares saudáveis durante sua permanência na 

escola. Essa atividade contribui para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar. 

Porém, conforme dados do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, em 2010, apenas 41% dos alunos, em 

média, consumiam a refeição escolar diariamente. Nas áreas 

rurais a aceitação era superior, chegando a 62%, ao contrário 

das áreas urbanas, que perfaziam 36% dos alunos. 

Discrepâncias também são encontradas nas diferentes regiões 

do Brasil, sendo a média de consumo de 51% na Região 

Nordeste e apenas 36% na Região Sudeste. 

Por esse motivo, é incentivado a busca por a adesão a 

novos hábitos, através de atividades de educação alimentar e 

nutricional que abordem representações sobre o comer e a 

comida, conhecimento, atitudes e valores da alimentação para 

a saúde, buscando sempre a autonomia do sujeito. “Uma maior 

consciência sobre seu papel com relação à própria saúde 

possibilita que o indivíduo possa melhorar seu hábito alimentar 

a médio e longo prazo” (ASSIS et al., 2014). 
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Desse modo, as ações de educação voltadas para o 

conhecimento em nutrição têm como objetivo não somente 

fornecer informações sobre recomendações nutricionais, mas 

também promover alterações no comportamento alimentar 

(TORAL E SLATER, 2007). E devido a fase escolar se tratar de 

uma etapa onde muito dos costumes e estilo de vida são 

consolidados, é caracterizada como uma fase estratégica para 

a promoção de hábitos alimentares saudáveis (PRIORE et al., 

2010). 

Devido a limitações acerca da aceitabilidade da 

alimentação escolar e escasses de estudos que façam relação 

com a educação nutricional, o presente estudo de revisão tem 

como objetivo realizar um levantamento na literatura sobre o 

programa, PNAE, índice de aceitação da alimentação, a 

importância da Educação Alimentar e Nutricional e a influencia 

que a qual tem na redução do desperdício da alimentação 

escolar, em crianças atendidas pelo programa. Uma tentativa 

de contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o 

programa e ainda na redução de desperdícios. 

. 

7 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para atender ao objetivo proposto, foi desenvolvido um 

estudo exploratório, descritivo e documental, mediante 

levantamento biblioFigura dos artigos disponíveis nos bancos 

de dados Google Academico, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS, Ministério da Saúde, Brasil), Scientific Electronic Library 

Online Brasil (SciELO) e Sistema de Legislação em Saúde 

(Ministério da Saúde, Brasil), no período de 2012 a 2017. Para 

tanto, usaram-se como descritores os termos ‘Nutrição”, 
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“alunos”, “escola”, “PNAE”, “desperdício”, sendo selecionados 

os artigos originais, que estavam disponíveis na íntegra. A 

coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 

2017, quando foram obtidos, através dos descritores, vários 

artigos, os quais foram lidos e criticamente analisados. Em 

seguida, após seleção, foi realizado uma revisão com 

informações que atendiam aos objetivos desta investigação. Ao 

final, foram selecionados 4 artigos, que continham resultados 

sobre a relação dos temas abordados, os quais foram 

sintetizados em formulário informações como: titulo do estudo, 

autores, ano de publicação e principais resultados.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

A alimentação e nutrição adequadas são condições 

básicas para o crescimento, desenvolvimento e saúde, 

sobretudo de crianças, considerando ainda que, uma 

alimentação adequada influencia determinantemente no 

rendimento escolar, uma vez que favorece a capacidade de 

concentração do aluno (OLIVEIRA, 2013).  

Nessa perspectiva, em 31 de março de 1955, Juscelino 

Kubitschek de Oliveira assinou o Decreto n. 37.106, criando a 

Campanha da Merenda Escolar (CME). Em 1956, com a edição 

do Decreto n° 39.007, de 11 de abril de 1956, ela passou a se 

denominar Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), 

com a intenção de promover o atendimento em âmbito nacional. 

No ano de 1965, o nome da CNME foi alterado para Campanha 
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Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) pelo Decreto n° 

56.886/65 e surgiu um elenco de programas de ajuda 

americana, entre os quais se destacavam os programas 

Alimentos para a Paz; o Programa de Alimentos para o 

Desenvolvimento, voltado ao atendimento das populações 

carentes e à alimentação de crianças em idade escolar; e o 

Programa Mundial de Alimentos da FAO/ONU. Somente em 

1979 o programa passa a ser chamado de Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). O orçamento do programa 

para 2013 foi de R$ 3,5 bilhões, para beneficiar 43 milhões de 

estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Com a 

Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% desse valor, R$ 1,05 bilhão 

foram investidos na compra direta de produtos da agricultura 

familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico 

das comunidades (BRASIL, 2006). 

O PNAE tem como objetivo geral atender as 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência 

em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 

estudantes, bem como promover a formação de hábitos 

alimentares saudáveis. (BRASIL, 2017). 

O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, 

com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do 

atendimento. O programa é acompanhado e fiscalizado 

diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), pela Secretaria Federal de Controle 

Interno (SFCI) e pelo Ministério Público (BRASIL, 2006). 

Segundo o FNDE (2006), os recursos financeiros para o 

PNAE provêm do Tesouro Nacional e estão assegurados no 
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Orçamento da União. As entidades executoras têm autonomia 

para administrar o dinheiro e compete a elas a complementação 

financeira para a melhoria do cardápio escolar, conforme 

estabelece a Constituição Federal. A transferência é feita em 

dez parcelas mensais, a partir do mês de fevereiro, para a 

cobertura de 200 dias letivos. Cada parcela corresponde a vinte 

dias de aula. Do total, 70% dos recursos são destinados à 

compra de produtos alimentícios básicos, ou seja, semi-

elaborados e in natura. A escola beneficiária precisa estar 

cadastrada no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O 

cardápio escolar, sob a responsabilidade dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios, deve ser elaborado por 

nutricionista habilitado, e ser programado de modo a suprir, no 

mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias dos alunos 

das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas 

remanescentes de quilombos, e 15% para os demais alunos 

matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino 

fundamental, respeitando os hábitos alimentares e a vocação 

agrícola da comunidade. Sempre que houver a inclusão de um 

novo produto no cardápio, é indispensável a aplicação de testes 

de aceitabilidade. 

 

3.2 PROBLEMÁTICA DO DESPERDICIO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Baptista et al. (2012) traz “desperdício de alimentos” 

como o ato de eliminação de um alimento potencialmente 

consumível. De todo alimento que é produzido para alimentar a 

população mundial, verifica-se uma distribuição desigual que 
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resulta em excesso e desperdício nos países desenvolvidos e 

em escassez e fome nos países em desenvolvimento. 

Desperdício alimentar é ―qualquer substância, alimento cru ou 

cozido, que é descartado ou destinado a ser descartado. 

O desperdício envolve perdas que variam desde 

alimentos que não são utilizados, até preparações prontas, que 

não chegam a ser vendidas e/ ou servidas e ainda as que 

sobram nos pratos e têm como destino o lixo. Nas escolas 

públicas o desperdício de alimentos tem sido uma realidade, 

diante disso, muitos estudos têm sido realizados buscando 

avaliar o impacto do fenômeno desperdício nas esferas sócio-

econômica e ambientais, conforme Figura (1) abaixo. 

 

Figura 1. Estudos sobre  avaliação da aceitação da 

alimentação escolar 

Estudo Referência 

Alimentação escolar: 

Planejamento, produção, 

distribuição e adequação. 

ISSA et al. (2014) 

Alimentação escolar para 

jovens e adultos no munícipio 

de Cuiabá-MT: um estudo 

sobre a qualidade, aceitação 

e resto ingestão. 

DIAS et al. (2013) 

Análise de aceitação da 

alimentação escolar dos 

alunos das escolas 

municipais urbanas de 

Itabaiana – SE 

CRUZ et al. (2013) 
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Avaliação do resto ingesta 

em uma unidade de 

alimentação no Vale do 

Taquari – RS 

LECHNER et al. (2012) 

Avaliação do índice de resto 

ingestão e sobras de uma 

unidade de alimentação e 

nutrição (UAN) do colégio 

agrícola de Guarapuava – PR 

MOURA et al. (2013) 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Segundo Silvério e Oltramari (2014), a avaliação dos 

desperdícios alimentares pode contribuir como indicador da 

qualidade da refeição. Nesse contexto, os desperdícios podem 

refletir falhas no planejamento do número de refeições, na 

seleção de alimentos e sua preparação e ainda na definição das 

necessidades nutricionais da população alvo. Ademais, Santos 

e Cordeiro (2010) consideram também o envolvimento de 

questões financeiras, ambientais, éticas e sociais. Augustini 

(2012) exprime a fundamental importância dos registros dessas 

quantidades, pois servem como subsídios para implantar 

medidas de racionalização, redução de desperdícios e 

otimização da produtividade. 

 

3.3 ACEITABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Tuorila (2015) se refere às refeições escolares como 

elementos amplamente estudadas do ponto de vista da saúde 

e da nutrição, em relação ao controle de peso e à obesidade, e 

em vista dos objetivos pedagógicos. Também é dado atenção 
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aos resíduos, o que indica que a aceitação da alimentação 

escolar é um problema. 

Cardello et al. (2012) relata que, além dos alimentos e 

sua forma na qual são apresentados, o estado interno, a 

demografia e as disposições mentais de um indivíduo 

desempenham um papel importante na aceitação e no prazer 

da refeição escolar. A fome percebida modifica as respostas 

hedônicas momentâneas aos alimentos. Outra influência 

momentânea sobre o comer pode ser quanto a emoção 

evocada pelos alimentos. 

De acordo com Vitolo (2003) e Jorge (2011), nem tudo 

que é proposto pelo profissional nutricionista no cardápio da 

alimentação escolar é bem aceito pelas crianças e 

adolescentes, pois cada um deles possui suas preferências 

alimentares, as quais começam a ser constituídas na infância. 

Essa é a fase cujos hábitos alimentares de um indivíduo são 

formados, sofrendo influência genética e do meio que o cerca, 

dependendo da condição socioeconômica familiar, grau de 

instrução dos pais, das experiências positivas e negativas do 

que é a ele oferecido. 

As respostas quanto a aceitação da alimentação escolar 

geralmente são coletadas durante esse período, onde os alunos 

sofrem grandes mudanças mentais e corporais que também 

podem mudar as respostas aos alimentos. Portanto, comparar 

respostas de diferentes faixas etárias aos mesmos alimentos 

pode abrir o mundo perceptivo de crianças e 

adolescentes. Além disso, os indivíduos têm uma variedade de 

disposições para os alimentos. Pereira e Santos (2012) relatam 

que a neofobia alimentar, definida como a relutância em tentar 
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comer alimentos desconhecidos, foi encontrada amplamente 

entre as populações.  

Segundo dados do Ministério da Educação (2010), para 

analisar a ocorrência de desperdício nas escolas, deve ser 

desenvolvido um teste de aceitabilidade indicado pelo PNAE, 

que se trata de uma ferramenta bastante útil, que gera 

informações significativas às autoridades responsáveis sobre o 

fornecimento da alimentação escolar aos estudantes da rede 

pública de ensino. Este teste tem a finalidade de identificar a 

aceitação dos gêneros alimentícios pelos escolares, 

constituindo importante fator para determinar a qualidade do 

serviço prestado pelas escolas em relação ao fornecimento da 

alimentação escolar. Além disso, evita o desperdício de 

recursos públicos na compra de gêneros alimentícios rejeitados 

 

3.4 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS 

ESCOLAS 

 

Segundo Boog (1997), a Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) constitui uma estratégia preconizada pelas 

políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo 

considerada um importante instrumento para promoção de 

hábitos alimentares saudáveis. 

No Brasil, a história da EAN era canalizada para a 

abordagem da fome e dos casos de subnutrição e desnutrição 

da população com baixo nível socioeconômico. Nesse período, 

seus primeiros obstáculos eram as escolhas alimentares das 

famílias que consumiam rotineiramente dietas de pequeno valor 

nutritivo (FELIPPE et al., 2011). Algum tempo depois, as 

atenções voltaram-se para outras metas: empenhar-se por um 
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melhor estado de saúde ao longo da vida e, 

concomitantemente, por um menor risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

figuram-se como os novos desafios. Isso posto, as ações 

educativas passaram a incorporar o indivíduo e a democratizar 

o saber, de modo que a cultura da sociedade fosse preservada 

(FONSECA et al., 2011). 

Chuproski et al. (2012) expõem que escolares tendem a 

ingerir prontamente o que gostam e a repudiarem aquilo que 

não lhes agradam. A influência do contexto social enfatiza que 

uma refeição oferecida com interação positiva de algum adulto 

facilita a aceitação dos alimentos. No entanto, quando uma 

refeição acontece diante de uma situação de conflito é 

potencialmente rejeitada. Portanto, Porto et al. (2015), explana 

que a inserção de exercícios em EAN na infância – momento 

em que o comportamento alimentar é construído – contribui 

para a aquisição de costumes saudáveis que podem ser 

duradouros.  

Essas ações, quando praticadas no ambiente escolar, 

são consideradas de grande importância pelos profissionais de 

nutrição, já que é o local ideal para se desenvolver ações que 

visam à promoção da saúde nesse âmbito. Neste contexto a 

educação nutricional permite uma busca da valorização da 

cultura regional, da alimentação saudável e o desenvolvimento 

de atividades educativas para os alunos, onde a participação da 

escola, dos pais e dos discentes é fundamental neste processo 

(SANTOS, 2017). 

Porto (2015), descrevem as ações lúdicas como as mais 

efetivas, pois, além de contribuírem para a construção do 

aprendizado de forma participativa e prazerosa, as crianças 
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também se mostram resistentes não só às atividades 

excessivamente trabalhosas, como também as que exigem um 

longo período para serem empregadas. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), as 

diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas 

escolas foram recentemente estabelecidas como um elemento 

a ser considerado no projeto pedagógico das instituições 

educacionais. A construção deste projeto implica a participação 

de profissionais da educação e da escola e comunidades locais 

com o objetivo de reunir a escola e a comunidade para uma 

gestão democrática. 

Nesse sentido, os Ministérios da Saúde e da Educação 

brasileiros são corresponsáveis por assegurar a implementação 

da Política Nacional de Alimentos e Nutrição e, portanto, de 

parte da Política Nacional de Promoção da Saúde nas escolas, 

em consonância com os critérios de implementação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O último, 

por sua vez, visa satisfazer as necessidades nutricionais dos 

alunos durante o período escolar e, neste contexto, promover 

hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2006). 

De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, (2012), apesar de sua relevância, 

existem desafios ao desenvolver ações em EAN, o Marco de 

Referência destaca que ainda é necessário ampliar a discussão 

sobre suas possibilidades, seus limites e o modo como são 

realizadas, uma vez que o seu campo de atuação não está 

claramente definido. Ressalta também a pouca visibilidade das 

experiências bem-sucedidas, assim como a fragilidade nos 

processos de planejamento. 
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3.5 INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NA ACEITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 

 

Foram selecionados 4 artigos, os quais traziam 

resultados relevantes para a pesquisa. As informações 

principais dos estudos incluídos foram sintetizadas e 

organizadas na Tabela (1) a baixo, através de tópicos como: 

título do estudo, autor (es), ano de publicação e principais 

resultados. 

 

Tabela 1. Estudos sobre Educação Nutricional com escolares 
Título do 
estudo   

Autor   
Ano de 

Publicação 
Principais Resultados 

Educação 
Nutricional De 
Pré-Escolares 
–Um Estudo 
De Caso 

OLIVEIRA et al. 2014 

As crianças relataram 
fatos ocorridos na 
escola e em suas 

residências 
relacionados ao 

aumento no consumo 
de vegetais, e às 

mudanças nos seus 
hábitos nutricionais e 

de seus pais. 
    
 
 
 
Educação 
alimentar e 
nutricional em 
escolares:uma 
revisão de 
literatura 

RAMOS et al. 2013 

Os resultados 
apontados foram a 

melhora no 
conhecimento em 

nutrição e nas opções 
alimentares, com 

consequente redução 
no índice de 

desperdício da 
alimentação ofertada. 

 
 
 
 
 
O Programa 
Nacional de 

 
 
 
 
 
 

SILVA et al. 

 
 
 
 
 
 

2013 

 
A aceitação e a 
adesão foram 

significativamente 
maiores entre alunos 
do grupo etário mais 

velho e 
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Alimentação 
Escolar sob a 
ótica 
dos alunos da 
rede estadual 
de ensino de 
Minas Gerais, 
Brasil 
 

entre aqueles que 
referiram participar de 

ativi- 
dades de Educação 

Alimentar e 
Nutricional. No 

total, 73,5% dos 
alunos sugeriram 
melhorias para 
a Alimentação 

Escolar. 
 

  
  
 
 
 
Avaliação de 
um programa 
para 
promoção de 
hábitos 
alimentares 
saudáveis em 
escolares de 
Florianópolis, 
Santa 
Catarina, 
Brasil 

GABRIEL et al. 2012 

Percebeu-se na 
escola privada 

redução significativa 
nos percentuais de 
bolachas recheadas 

trazidas de casa 
pelos meninos e na 

escola pública 
aumentou 

significativamente o 
consumo da merenda 
escolar e aceitação 

por frutas.  

    
    
    
    

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

9 CONCLUSÕES  

 

Salienta-se, a partir da leitura da revisão, a importancia 

do programa para a segurança alimentar das crianças nessa 

fase, bem como da influencia que atividades direcionadas para 

a Educação Alimentar Nutricional traz na sua aceitação, 

reduzindo desperdícios e estimulando a prática de hábitos 
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alimentares saudáveis. Além disso, cabe considerar a 

contribuição da EAN em interface com outras ciências que 

fundamentam o ato educativo que podem trazer possibilidades 

teórico-metodológicas na construção de estudos mais 

consistentes no campo da saúde, alimentação e nutrição.  

Porém, é necessário que sejam analisados também 

outros parâmetros, como a revisão das preparações, tentando 

assim promover a melhoria na qualidade sensorial das 

mesmas, visando assim promover melhor aceitação por parte 

das crianças. 
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RESUMO: A inserção de constituintes adulterantes, material 
estranho, contaminação e condições de uso insalubre são 
situações comumente observadas no manejo de plantas 
medicinais, o que reforça a necessidade de promover o acesso 
à informação da população para que possam conhecer os reais 
constituintes que estão presentes em cada espécie vegetal, 
tendo em vista que são produtos prevalentemente consumidos. 
O presente estudo traz resultados sobre a identificação da 
ocorrência de fraude por alteração, a estimativa de 
propriedades fitoquímicas e análise de rotulagens de plantas 
medicinais, comercializadas em mercado formal e informal. 
Para tal, foram realizados testes laboratoriais de cinzas totais, 
umidade, cromatografia de camada delgada, e foi desenvolvido 
um protocolo para análise de rótulos. Das amostras analisadas, 
apenas uma demonstrou indicativo de alteração físico-química, 
considerando as legislações vigentes para cinzas totais, 
sugerindo a ocorrência de fraude por alteração. A partir das 
análises das lâminas de cromatografia, observou-se 
disparidade em relação aos compostos presentes em uma das 
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espécies comercializadas. Dos itens analisados nos rótulos, 
observou-se que sete dos dezenove estavam em não 
conformidade com a RDC supracitada. Ademais, o estudo 
demostrou a ocorrência de alterações físico-químicas em uma 
das espécies vegetais analisadas, configurando-se como um 
possível agravo ao desserviço à saúde dos consumidores, 
indicando a necessidade de uma maior fiscalização pelos 
órgãos responsáveis, como a ANVISA. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Farmacognosia. Fraude. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fitoterapia possui bases milenares, sendo praticada por 

antigas civilizações, que constataram por meio de instintos ou 

de maneira empírica, tal como por imitação do consumo 

alimentar de alguns animais, que é possível manipular uma 

série de plantas que conferem diversas utilidades, seja para 

prevenir, atenuar ou curar um estado patológico. Muito antes de 

surgir qualquer forma de comunicação escrita, já se utilizavam 

as plantas, como alimento ou remédio, obtendo, muitas vezes, 

sucessos e fracassos relacionados ao seu consumo (SIMÕES 

et al., 1998, MARQUES, 2014). 

Estima-se que grande parcela populacional, sobretudo 

em países subdesenvolvidos, ainda não possui acesso ao 

sistema e serviço de saúde convencionais, bem como 

medicamentos essenciais. Nesse sentido uma alternativa é a 

utilização de plantas medicinais e suas derivações para manejo 

de saúde (OMS, 2008; OMS, 2002). 

Em declaração da Alma-Ata, em 1978, a OMS relatou 

que 80% da população de países emergentes utilizam e 

dependem das práticas tradicionais e complementares como 
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atenção básica à saúde, e 85% da medicina tradicional envolve 

o extrativismo a base de plantas (BRASIL, 2006a). 

Não obstante, o Brasil é detentor da maior biodiversidade 

do mundo, estimada em cerca de 20% do número total de 

espécies do planeta. Tal patrimônio botânico possui um valor 

econômico de alto potencial em diversas atividades, mas no 

campo de desenvolvimento de novos medicamentos é onde 

reside o seu maior poder orçamentário (PANDEY, 1998; 

HARVEY, 2000; CALIXTO, 2003; ENGELKE, 2003; OLIVEIRA, 

LEHN, 2015). 

No Brasil, também existem políticas voltadas para o 

manejo e consumo de plantas medicinas, como a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e a 

Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 

(RENISUS), reforçando a utilização de espécies vegetais 

nacionais (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2009).  

Em razão dos acontecimentos na área da 

Fitoterapia/Plantas Medicinais, no ano de 2007, o Conselho 

Federal de Nutricionistas (CFN) publicou a Resolução de nº 

402, que trazia em seu conteúdo, importantes definições, 

diferenciando principalmente, os termos fitoterápicos de plantas 

medicinais, sendo estes, respectivamente: I Produto obtido de 

planta medicinal ou de seus derivados, exceto substâncias 

isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa; II 

espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos 

terapêuticos (CFN, 2007).     

No ano de 2015, o CFN reformulou as resoluções de nº 

416, publicada no ano de 2008, tal como a de nº 526, publicada 

no ano de 2013, gerando a Resolução de nº 556, que 

acrescentou a Fitoterapia como uma possível área de 

especialização clínica, assim como possibilitou ao profissional 
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de Nutrição o direito à prescrição de plantas e chás medicinais, 

mesmo que sem o título de especialista. Todavia, o CFN 

ratificou que a prescrição do produto fitoterápico para fins 

terapêuticos, só seria direito do profissional de Nutrição que 

obtivesse o título de especialista na área de Fitoterapia (CFN, 

2007; CFN 2013; CFN 2015). 

Ao tratar-se das plantas medicinais de interesse ao 

presente estudo, tem-se a Matricaria camomila, e Maytenus 

spp, popularmente conhecidas como camomila e espinheira 

santa, respectivamente. A Matricaria chamomila L.(camomila) 

pertence à família Asteraceae (compositae) é uma planta 

herbácea anual, de até 30 cm de altura, pilosa, verde-

brancacenta, com muito aroma, possuindo ramos aéreos, 

sendo estes, pouco resistentes. A camomila pode ser utilizada 

em sua forma farmacêutica, por método de infuso, decocto, 

tintura, extrato fluido, vinho, soluto concentrado ou cataplasma. 

A camomila é amplamente utilizada para fins gástricos, 

carminativos e também como calmante para excitação nervosa 

(ARGENTA, ARGENTA, GIACOMELLI, CEZAROTTO, 2011; 

GRANDI, 2014). 

A Maytenus ilicifolia (espinheira-santa pertencente à 

família Celastraceae é uma planta arbustiva, crescendo até 5m 

de altura, nativa do Sul do Brasil. A parte utilizada para fins 

medicinais são as folhas secas, tendo suas formas 

farmacêuticas obtidas por meio da infusão, decocção, extrato 

fluido, pó, elixir, vinho ou xarope. A espinheira-santa é 

conhecida por sua ação anti-inflamatória em úlceras 

estomacais, pirose, tal como dores no estômago. Também 

possui ação analgésica e auxilia no processo de cicatrização 

(SANTOS-OLIVEIRA, COULAUD-CUNHA, COLAÇO, 2009; 

ROSSATO et. al., 2012). 
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Muito embora existam essas diversas políticas, 

constatações e pesquisadas voltadas para o uso medicinal de 

produtos e extratos herbais, o consumo de diversas espécies 

de plantas ainda é realizado com pouca ou nenhuma 

comprovação de propriedades farmacológicas bem como 

fiscalização por órgãos competentes. Desta maneira, o efeito 

adverso dos fitoquímicos, tal como a presença de 

contaminantes e ocorrência de fraude, é comumente observado 

(VEIGA, PINTO, MACIEL, 2005; RAMANUJAN, 2017; 

NEWMASTER, 2013). 

As fraudes em plantas medicinais podem ocorrer por 

alteração, identificada quando sofrem ação de agentes 

químicos, físicos, microbiológicos ou enzimáticos, ou por 

adulteração, que consiste na interferência direta e intencional 

dos indivíduos, com o intuito de atenuar a qualidade do produto, 

promovendo um maior volume do mesmo e conferindo a 

possibilidade de maior obtenção de lucros (EVANGELISTA, 

1989; LIMA, 1991; KOLICHESKI, 2009). 

Por questões de segurança farmacognósica, 

microbiológica, a título de informação e prezando pela saúde do 

consumidor, faz-se necessário conhecer os reais constituintes 

das plantas que são comercializadas, assim como aquelas que 

estão facilmente disponíveis no mercado informal, como no 

caso das feiras e mercados populares.  

Considerando que as pesquisas na área ainda são 

escassas, em cadeia nacional e mundial, o presente estudo foi 

elaborado considerando a importância de desenvolver 

pesquisas que possibilitem à população um acesso seguro a 

esse tipo de medicina, livre de qualquer característica que 

configure fraude e que possa conferir danos à saúde. Sendo 

assim, o presente estudo objetiva analisar a qualidade das 
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plantas medicinais Matricariacamomilla (camomila) e 

Maytenusilicifolia (espinheira-santa), comercializadas no 

mercado formal e informal de Santa Cruz, no Rio Grande do 

Norte (RN), identificando a ocorrência de fraude por alteração, 

comparando os compostos fitoquímicos, e analisando as 

informações disponibilizadas nos rótulos dos produtos que são 

comercializados no mercado formal. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa experimental e exploratória 

com base em disponibilidade mercadológica, sendo avaliada a 

qualidade de plantas medicinais comercializadas no mercado 

formal e informal do município de Santa Cruz/ RN. 

Para seleção das duas plantas medicinais em questão, 

foi realizado um levantamento biblioFigura com base na cartilha 

do RENISUS que dispõe sobre as espécies vegetais nacionais 

que são de interesse do SUS. Em paralelo a isso, foi realizada 

uma pesquisa de mercado a nível municipal para observar 

quais das espécies vegetais que faziam parte da cartilha 

supramencionada eram comercializadas no mercado formal e 

informal, sendo a camomila e a espinheira santa as espécies 

vegetais que cumpriram os critérios de triagem, definindo os 

elementos objetos desse estudo.  

A aquisição das plantas ocorreu por meio de visitas a 

uma única rede de mercado formal (supermercado), assim 

como visita à uma única banca do mercado informal (feira 

popular) por serem os únicos na cidade que comercializavam 

as plantas de interesse, durante o mês de Agosto de 2016. 

Depois de adquiridas, as amostras de plantas medicinais foram 

submetidas à técnicas e análises laboratoriais, realizadas em 
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triplicata, sendo as análises físico-químicas que determinam 

cinzas totais e umidade, Cromatografia de Camada Delgada e 

Analise de Rotulagens (Figura 1). 

A determinação de cinzas totais foi realizada por meio do 

método gravimétrico descrito pelo instituo Adolf Lutz, pesando 

aproximadamente 1,5 g de cada espécie vegetal, levadas a 

mufla em temperatura de 550ºC por seis horas, em seguida 

calculando-se o valor de cinzas totais. Os resultados foram 

expressos em porcentagem, suas respectivas médias e desvio 

padrão analisados de acordo com o preconizado na 

Farmacopeia Brasileira, sendo 8% para espinheira-santa e 14% 

para demais plantas (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 1985; 

FARMACOPEIA, 2010a). 

Para determinação de umidade foi utilizado o 

Equipamento Determinador de Umidade por Infravermelho 

onde cada amostra pesava aproximadamente 2,0 g, por um 

período de vinte minutos em temperatura de 85ºC. Os 

resultados foram expressos em porcentagem, suas respectivas 

médias e desvio-padrão analisados conforme consta na 

Farmacopeia Brasileira, sendo 12% para espinheira-santa e 

14% para as demais espécies vegetais (FARMACOPEIA, 

2010a). 

Com relação a técnica de Cromatografia de Camada 

Delgada (CCD) foi usado material vegetal triturado de 

espinheira santa e camomila, sendo aplicado o método 

conforme proposto na Farmacopeia Brasileira. As análises 

foram realizadas em triplicata usando três eluentes distintos, 

sendo Metanol: ácido acético: água na proporção de (6:1:2), 

Hexano P.A: Metanol P.A (1:2) e Hexano P.A. Em seguida, com 

auxílio de uma régua, foi observada a distância das amostras 

que percorreram pela lâmina para desenvolver os cálculos com 
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relação aos valores do fator de retardamento (Rf), com a 

seguinte fórmula: Rf = Distância percorrida pelo analito/ Frente 

Móvel (FM) (FARMACOPEIA, 2010b). 

Para análise de rotulagens das plantas medicinais 

comercializadas no mercado formal, duas marcas foram 

analisadas, sendo uma referente à produção de espinheira 

santa e uma referente à camomila e foi utilizada a Resolução – 

RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 da Anvisa e 

Farmacopeia Brasileira12, para elaboração de uma planilha de 

verificação da rotulagem, incluindo os seguintes dados: Nome 

do Fabricante; Logomarca da Empresa; Endereço Completo; 

CNPJ; Lote; Fabricação; Validade; Nomenclatura Botânica; 

Tabela Nutricional; Proteção da Luz; “Informação Referente ao 

Glúten”; Peso Indicado no Painel Frontal; Designação “Chá”; 

Instruções de Preparo; Indicação Medicamentosa e/ou 

Terapêutica; Frase “Isento de Registro” e Armazenamento de 

Um Ano (BRASIL, 2002). 

Com relação ao tratamento dos dados, foi utilizado o 

programa Microsoft Excel aplicando uma estatística descritiva, 

com medidas de tendência central e medidas de dispersão, 

sendo média e desvios-padrão respectivamente.  
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Figura 1. Fluxograma de métodos e análises laboratoriais

 
Fonte: autoria própria. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A camomila adquirida no mercado formal e informal 

apresentou resultados em conformidade com a recomendação 

da Farmacopeia Brasileira (máxima de 14%), assim como a 

espinheira-santa do mercado formal. Apenas a amostra da 

espinheira-santa adquirida no mercado informal foi reprovada 

quando considerada a porcentagem de cinzas totais (máxima 

de 8%), conforme disposto na Tabela 1.  

Em relação a umidade, todas as amostras apresentaram 

teor de umidade dentro do limite estabelecido pela legislação, 

conforme valores dispostos na Tabela 1.  

Tabela 1. Determinação de Cinzas Totais e Umidades 
 

 

 

Fonte: autoria 

própria 

Identificação 
de fraude por 

alteração: 

Determinação 
de cinzas totais

Determinação 
de umidade

Cromatografia 
de Camada 

Delgada (CCD)

Análise de 
Rotulagem 

(RDC, 
259/2014)

Local de 
aquisição 

Amostra % 
Cinzas 

% 
Umidade 

Feira popular Camomila 7,94± 
0,10 

7,80 ± 
0,04 

Espinheira 
Santa 

10,69 ± 
0,89 

8,60 ± 
0,13 
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Em relação às cinzas totais, valores anormais 

semelhantes (acima de 8%) também foram encontrados em 

estudos realizados por Barbosa et al. (2001) e Brandão et al. 

(2001) e podem indicar a presença de compostos inorgânicos, 

configurando dados preocupantes, tendo em vista que se 

tratam de espécies vegetais prevalentemente consumidas e de 

fácil acesso, podendo conferir riscos à saúde dos 

consumidores. Por tratar-se de uma amostra adquirida no 

mercado informal, é possível relacionar a ocorrência de fraude 

ao fato de que os comerciantes possuem menor conhecimento 

e manejo técnico quanto à manipulação e uso adequado dessas 

plantas medicinais. 

A conformidade dos resultados em relação a umidade 

corrobora com estudo feito por Silva et al. (2012) que avaliou o 

teor de umidade de espécies de espinheira-santa 

comercializada em bancas populares e em farmácias, 

encontrando valores de 5,43%, 6,09%, 5,91%, 5,44% e 6,42% 

para as amostras analisadas. Valores acima do proposto 

podem comprometer a qualidade das espécies, levando a uma 

maior suscetibilidade no que tange o desenvolvimento de 

microrganismos contaminantes e consequentemente a 

produção de metabólitos degradantes e compostos tóxicos 

(VON HERTWING, 1991; OLIVEIRA, AKISUE, AKISUE, 1991; 

MATOS, 2000; AMARAL, 2003; SILVA, 2012). Todavia, 

considerando os resultados obtidos, esse risco foi minimizado. 

No que diz respeito aos resultados de CCD é possível 

observar que nos eluentes Hexano P.A e Hexano P.A: Metanol 

P.A (1:2) as amostras não percorreram a lâmina. No entanto, 

Supermercado Camomila 8,32 ± 
0,13 

9,19 ± 
0,19 

Espinheira 
Santa 

6,58 ± 
0,15 

9,19 ± 
0,14 
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ao considerar o eluente Metanol: Ácido acético: Água (6:1:2) é 

possível observar que a espinheira santa do mercado formal 

percorreu a lâmina, todavia a espinheira-santa do mercado 

informal no mesmo eluente não percorreu, conforme Figura 2 e 

Tabela 2. 

Tabela 2. Resultados das análises por CCD de amostras 
comerciais das plantas medicinais 

Hexano P.A 

Supermercado Amostra  Média    

Camomila  0,00  

Espinheira 
Santa  

0,00  

Feira popular Camomila  0,00  

Espinheira 
Santa  

0,00  

Hexano P.A: Metanol P.A (1:2) 

Supermercado Camomila  0,00  

Espinheira 
Santa  

0,00  

Feira popular Camomila  0,00  

Espinheira 
Santa  

0,00  

Metanol: ácido acético: água (6:1:2) 

Supermercado Camomila  0,00  

Espinheira 
Santa  

0,90  

Feira popular Camomila  0,00  

Espinheira 
Santa  

0,00  

Fonte: autoria própria 

Figura 2. Lâminas da cromatografia de camada delgada 
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Fonte: autoria própria 
A: ácido acético: metanol: água; B: hexano: metanol; C: hexano; 1: camomila (mercado 

informal); 2: camomila (mercado formal); 3: espinheira-santa (mercado formal); 5: espinheira-

santa (mercado informal); 4 e 6: extratos vegetais descartados. 

No que tange os resultados de CCD, é possível indicar 

que as espécies vegetais que não percorreram os eluentes de 

Hexano P.A. e Hexano P.A: Metanol P.A decorre do fato de os 

compostos fitoquímicos presentes nas espécies 

ocasionalmente não possuírem afinidade por meio apolar, o que 

difere da Espinheira Santa do mercado formal que percorreu a 

lâmina no eluente Metanol: ácido acético: água, indicando a 

presença de compostos fitoquímicos com afinidade por meio 

mais polar.  

No entanto, ao realizar uma comparação entre as 

amostras de espinheira santa adquirida no mercado informal e 

formal, reagidas no mesmo eluente anteriormente mencionado 

é possível observar disparidade nos valores encontrados, onde 

a do mercado informal não percorreu a lâmina, indicando 
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diferença de compostos químicos, todavia não é possível 

realizar uma sugestão dos possíveis compostos químicos de 

afinidade pelo iodo, que foi o revelador utilizado para as 

lâminas, tendo em vista que este é um reagente com afinidade 

universal para vários compostos químicos, porém essa 

diferença entre as lâminas torna-se mais um indicativo para 

ocorrência de fraude, corroborando com os resultados de 

cinzas totais já descritos, advertindo que essa amostra pode ser 

imprópria para consumo, podendo conferir risco à saúde dos 

consumidores, pois as propriedades farmacológicas de plantas 

medicinais, como o efeito calmante da camomila e o efeito anti-

inflamatório de mucosa gástrica da espinheira santa,  

geralmente está associada à presença desses compostos 

fitoquímicos (GRANDI, 2014). 

Apesar de muitas dessas plantas possuírem estudos 

científicos que comprovam seu efeito terapêutico e existir uma 

legislação vigente que determina parâmetros específicos para 

comercialização desses produtos, a baixa qualidade, 

decorrente em maioria das vezes do despreparo e 

desconhecimento do manejo seguro e correto das plantas, e a 

fraude tem sido prevalente (YUNES, PEDROSA, FILHO, 2001). 

A falta de qualidade, inserção de constituintes adulterantes, 

incorreta utilização, condições insalubres de armazenamento, 

falta de controle de fabricação e pureza, assim como indevida 

manipulação interferem diretamente na eficácia e segurança do 

produto (ZUCCOLOTTO, APEL, RATES, 1999; FENNELL, 

LINDSEY, MC GAW, 2004; BRASIL 2002; MELO, 2007).  

É importante considerar que os compostos presentes 

nessas plantas são facilmente oxidáveis por enzimas, presença 

de metais, luz e calor. Dessa forma, as alterações apresentadas 

na cromatografia quando feita a comparação entre a espinheira 
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santa do mercado formal e informal (Fig. 2), podem estar 

relacionadas às más condições de manipulação e 

armazenamento. O consumo inseguro das mesmas apresenta-

se como fator de risco para prejuízos na saúde dos 

consumidores, tendo em vista que grande parcela populacional 

utiliza plantas medicinais para tratar quadros patológicos 

(FRANCO, 2003; NEGRI MLS, 2007; FRANÇA ISX, 2008).  

Ao se tratar da análise de rotulagens, foi possível 

observar inconformidades presentes nos rótulos (Tab. 3), onde 

os de camomila apresentaram um percentual de não 

conformidade maior (36,8%) quando comparado aos rótulos de 

espinheira santa (21%). Observa-se que 100% dos rótulos de 

ambas as espécies vegetais estavam não conformes, pois não 

continham informação nutricional sobre a presença de glúten, 

sendo uma exigência da RDC nº 259 por atualmente tratar-se 

de um produto alimentício. Outras não conformidades 

encontradas nessas amostras foram referentes às informações 

de lote, nomenclatura botânica e à indicação medicamentosa 

e/ou terapêutica, também em 100% das amostras. Dessas 

últimas mencionadas, apenas a nomenclatura botânica não é 

obrigatoriamente exigida pela RDC nº 259. Ao avaliar 

separadamente, é possível estimas que a conformidade dos 

rótulos de espinheira santa foi maior (79%), quando comparada 

com os rótulos de camomila (63%).  

Tabela 3. Percentual de irregularidade dos rótulos avaliados 
das plantas medicinais 

Dados Inconformidades (%) 
Espinheira Santa 

Inconformidades (%) 
Camomila 

Nome do 
fabricante 

0,00 100% 
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Logomarca da 
empresa 

0,00 0,00 

Endereço 
completo 

0,00 0,00 

CNPJ  0,00 0,00 

Lote 100% 100% 

Fabricação 0,00 0,00 

Validade 0,00 0,00 

Nomenclatura 
botânica 

100% 100% 

Tabela 
nutricional 

0,00 100% 

Proteção da luz 0,00 0,00 

Informação 
referente ao 
glúten 

100% 100% 

Peso 0,00 0,00 

Designação 
(chá) 

0,00 0,00 

Instruções de 
preparo 

0,00 100% 

Indicação 
medicamentosa 
e/ou terapêutica 

100% 100% 

Idioma 
português 

0,00 0,00 

Armazenamento 
de 1 ano 

0,00 0,00 



ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E DE ROTULAGEM EM PLANTAS MEDICINAIS 

COMERCIALIZADAS NO MERCADO FORMAL E INFORMAL 

313 
 

Frase “isento de 
registro” 

0,00 0,00 

Fonte: autoria própria. 

No que diz respeito à análise de rotulagens, é importante 

ratificar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) é o órgão responsável por regular as legislações e 

parâmetros definidores para rotulagem de alimentos. Esse 

órgão também enxerga a necessidade de constantes análises 

das legislações sobre os alimentos, desenvolvendo e 

enumerando sugestões voltadas a potencializar as informações 

que estão disponibilizadas nos rótulos, para que por meio disso 

o consumidor possua um nível de conhecimento e 

entendimento cada vez maior, assegurando o consumo não 

leigo (ONU, 2017).  

A resolução nº 23/00 ao entrar em vigência passou a 

considerar os chás como produtos alimentícios, sendo assim, 

os métodos de controle de qualidade e meios de coibir fraudes 

que eram preconizados na Portaria nº 519/98 foram 

parcialmente dificultados, pois algumas exigências deixaram de 

ser consideradas (BRASIL, 2000; BRASIL 1998). 

Quanto a ausência da informação sobre a presença de 

glúten no rótulo pode ser de um risco à saúde quando 

considerando indivíduos portadores de Doença Celíaca (DC) 

que possam realizar o consumo desses chás, pois sabe-se que 

o tratamento da DC é majoritariamente dietético, promovendo 

uma exclusão total de produtos que contenham glúten em sua 

composição ou que possam ter sido contaminados durante 

processamentos industriais. Dessa forma é de extrema 

importância que esses indivíduos possam fazer uma leitura 

minuciosa dos ingredientes e constituintes presentes nos 
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rótulos, a fim de preservar suas condições salubres 

(SDEPANIAN, MORAIS, FAGUNDES-NETO, 1999; ARAÚJO, 

2010).  

Tais constatações entram em convergência também com 

a ausência de uma tabela nutricional nos rótulos da Camomila, 

no entanto, é importante considerar que este item não 

obrigatoriamente exigido pela RDC nº 259, o que dificulta ainda 

mais o consumo desses produtos por parte da população 

portadora de doença celíaca, tal como de outras populações em 

condições especiais que necessitem saber dessa informação. 

Sendo assim, faz-se necessário uma nova atenção para 

questões de saúde pública como a anteriormente mencionadas 

e a ANVISA promover uma maior exigência quanto aos 

protocolos de rotulagem de alimentos seria uma via para 

promover essa segurança em saúde. 

No que tange à ausência das informações referentes ao 

lote, a não conformidade em 100% dos rótulos configura-se 

como um dado preocupante, principalmente quando se pensa 

em rentabilidade de produção, tendo em vista que ao ocorrer a 

contaminação ou a fraude dessas espécies vegetais, apenas o 

lote referente à situação deveria ser retirado das prateleiras, 

como forma de promover segurança em saúde aos 

consumidores, no entanto, com a ausência dessa informação 

esse controle torna-se inviabilizado nas intercorrências, 

devendo então ser retirados todos os produtos do mercado, 

muito embora não se saiba se ele está ou não contaminado ou 

fraudado.   

Apesar dos produtos estarem em conformidade com a 

259 quando considerando a presença da frase “isento de 

registro”, a RDC nº 278/05 trata os chás como produtos que 

dispensam a necessidade de registro, todavia em seu anexo II, 
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a mesma preconiza que quando há a presença de qualquer 

citação de propriedades terapêuticas, funcionais e menções 

sobre saúde, o registro torna-se necessário. Sendo assim, as 

amostras de espinheira-santa encontram-se em 

inconformidade com a legislação supramencionada, pois seus 

rótulos contêm a seguinte frase: “folhas de espinheira santa 

selecionadas no mais “auto” padrão de qualidade para sua 

saúde (BRASIL, 2005).   

A rotulagem nutricional não é obrigatoriedade para os 

chás, conforme a RDC nº 360, no entanto apenas as amostras 

de camomila não disponibilizavam tabela nutricional e lista de 

ingredientes (BRASIL, 2003). 

4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados laboratoriais revelaram alteração físico-

química na espinheira santa comercializada no mercado 

informal, sugerindo a ocorrência de fraude por alteração, 

estando em não conformidade com as legislações vigentes para 

controle de qualidade. No que tange a estimativa de compostos 

fitoquímicos, as análises de CCD não possibilitaram a 

identificação dos compostos, devido a afinidade universal do 

iodo como revelador das lâminas, sendo necessária a 

realização de novas pesquisas com outros reveladores de 

afinidades mais específicas, todavia o método permitiu a 

comparação entre os compostos fitoquímicos presentes nas 

espécies vegetais do estudo.Com relação aos parâmetros de 

avaliação de rótulos, observou-se inconformidades em sete dos 

dezenove itens analisados, reforçando a necessidade de um 

maior controle de qualidade e fiscalização da ANVISA. No 

entanto, é necessária a realização de novos estudos que 
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possam utilizar métodos laboratoriais de maior especificidade 

para identificação de fraude, principalmente por adulteração, 

contemplando uma maior gama de plantas medicinais 

comercializadas a nível local, sendo uma maneira mais efetiva 

de promover segurança em saúde dos consumidores.  
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Resumo: Os peixes são fontes alternativas de proteína e 
ácidos graxos essenciais na nutrição dos seres humanos, os 
quais proporcionam vários efeitos benéficos sobre importantes 
fatores fisiológicos, além de pertencerem a um dos setores 
(pesca e aquicultura), que movimentam em torno de 31 bilhões 
de reais por ano, o que corresponde a 1,6% da economia do 
nosso país. Com isso, esse trabalho objetivou analisar rótulos 
de sardinha e atum enlatados, comercializados na cidade de 
Natal/RN. Foram analisados 10 rótulos de conservas de 
sardinha e 9 rótulos de conserva de atum, focando averiguar, 
tanto a disposição das informações obrigatórias nos rótulos, 
como a sua divulgação no mercado. Os dados foram adquiridos 
através da coleta de informações no âmbito dos 
supermercados, e logo após confrontados com a RDC nº 
259/02, RDC nº 359/03, RDC nº 360/03, RDC nº 54/12, RDC n° 
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26/15 e Portaria n° 29/98 (ANVISA), IN’s n° 22/05, n° 22/11 e n° 
46/11 (MAPA), e Lei nº 10.674/03. Os resultados indicaram que 
os rótulos obedeciam à legislação vigente, com exceção ao 
disposto no item 3.1 da RDC n° 259/02, juntamente com a não 
declaração em 100% deles da advertência: Alérgicos: contém 
peixe. Com isso questiona-se o compromisso das indústrias na 
apresentação dos dados, e em relação aos portadores de 
alergias alimentares, podendo eventualmente ocasionar danos 
à saúde dos consumidores. 
Palavras-chave: Conservas. Peixes. Rotulagem. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os pescados em geral têm importância nutricional 

elevada, por se tratarem de alimentos que contem proteínas de 

elevado valor biológico e bioativos, além de, importantes 

minerais e vitaminas, e ainda por possuírem uma gordura de 

melhor qualidade que a encontrada na carne bovina por 

exemplo, sendo rica em ácidos graxos insaturados e conter 

baixa proporção de ácidos graxos saturados. Esses benefícios 

fazem com que o mesmo venha tendo uma elevação na sua 

comercialização em todo o mundo (MARTINS et al., 2016). A 

pesca extrativa e a aquicultura, tem uma expressiva importância 

nos setores de produção alimentícia em todo o mundo. No 

entanto a vem decaindo ano após ano, principalmente por conta 

da queda na quantidade de oferta natural desses produtos, é 

justamente por essa queda na extração de pescados nas fontes 

naturais que a aquicultura vem demonstrado crescimento 

constante (IBGE, 2011; MPA, 2013).  

Segundo Anuário Brasileiro de Pesca e Aquicultura 

(2014), o Brasil apresenta condições extremamente favoráveis, 
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para o desenvolvimento tanto da aquicultura quanto da pesca 

extrativista. O país possui uma costa litorânea de 8,4 mil 

quilômetros, 5,5 milhões de hectares de reservatório de água 

doce, clima muito favorável, uma mão de obra relativamente 

barata e um crescimento de mercado expressivo. Em 2011 o 

Brasil atingiu o número de 1,4 milhões de toneladas na 

produção de pescados, onde desse total 628.704,3 toneladas 

foram produzidas em cativeiro. A participação da atividade 

pesqueira no PIB nacional tem um valor de R$ 5 bilhões, 

mobiliza 800 mil profissionais e emprega cerca de 3,5 milhões 

de pessoas direto ou indiretamente, ao analisar esses números 

o país determinou uma meta, que é chegar a ser um dos 

maiores produtores do mundo em 2030 como estima a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), atingindo 20 milhões de toneladas por ano 

(MPA, 2013). Na década de 80, quando houve queda de 80% 

na captura de sardinha na costa brasileira, indústrias que até 

então vendiam somente esse produto, começaram a introduzir 

no país o atum enlatado. Essa opção foi feita porque era uma 

carne valorizada pelo mercado e disponível na costa brasileira. 

Os consumidores brasileiros aceitaram bem a novidade e, hoje, 

a venda de atum vem crescendo em taxas superiores à da 

sardinha (DA SILVA LIMA 2013). 

Hoje a pesca mais comum mais não menos eficaz, 

utilizada no brasil envolve na maioria das vezes grandes 

embarcações, que utilizam o método de captura de vara com 

isca viva, sendo essa usualmente da sardinha. Essa técnica já 

um pouco antiga, ainda é considerada a mais sustentável e 

seletiva. Após a realização da pesca, é tomado alguns 

procedimentos específicos voltados a conservação de 
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pescados em geral, mantendo os peixes em temperaturas 

baixas de modo que postergue o processo de deterioração, 

para isso, as embarcações utilizam-se de dois tipos de 

procedimentos: imersão do pescado em tinas com salmoura e 

resfriamento do peixe com gelo, tendo como um dos grandes 

desafios enfrentados por essas empresas na atualidade, a 

busca de matérias-primas alternativas, visto que o fornecimento 

de atum e sardinha, espécies que não podem ser criadas em 

cativeiro, dependem exclusivamente da pesca extrativista 

(ROSA, 2013).  

A indústria brasileira apresenta as conservas de sardinha 

e atum em diferentes líquidos de cobertura: ao natural 

(salmoura fraca), em óleo comestível e em molho, conforme 

estabelecido em regulamento de identidade e qualidade destes 

produtos (BRASIL, 2011). Apesar da gama de órgãos 

reguladores, ainda são encontrados produtos com rótulos em 

não conformidade com as exigências da legislação, o que pode 

ser devido à falta de rigor dos órgãos competentes na 

fiscalização dos produtos, ou pela grande variedade de 

produtos encontrados, o que dificulta a constante verificação e 

análise da conformidade da rotulagem dos produtos, devendo 

ser investigada esta situação também com relação as 

conservas de peixes (SILVA et al., 2013). Pelo fato de não 

terem sido encontradas informações conclusivas a respeito da 

conformidade da rotulagem dos produtos sardinhas e atuns 

expostos no mercado atacado e varejista, faz-se necessária 

uma verificação desta, a fim de checar se as mesmas se 

encontram de acordo com o que é estabelecido pela legislação 

vigente regulamentadora. 
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Assim, este trabalho teve como objetivo analisar se as 

informações contidas nos rótulos das conservas de sardinha e 

atum enlatados, comercializados na região metropolitana de 

Natal, Rio Grande do Norte, estão em conformidade ou não 

quanto ao seu Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

e demais legislações que regulamentam a rotulagem de 

alimentos no Brasil. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse estudo foi realizado analisando e confrontando as 

informações presentes nos rótulos das embalagens de 

sardinhas e atuns enlatados, no período de fevereiro a abril de 

2017, por alunos da graduação do curso de Bacharelado em 

Agroindústria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 

produtos comercializados em seis redes de supermercados da 

região metropolitana de Natal/RN. O critério adotado para as 

amostragens, foi o acesso livre e intencional, seguida da coleta 

das informações contidas nos rótulos de sardinhas e atuns 

expostas à venda. Foram analisados 19 rótulos de conservas 

de peixes, sendo 10 de sardinhas e 9 de atuns, de 14 marcas 

diferentes e com variadas formas de apresentação: em pedaços 

e ralado, e com diferentes tipos de cobertura variando de ao 

natural, ao próprio suco, ao próprio suco com óleo, em óleo 

comestível e em molho. 

Para a análise das declarações presentes nos rótulos, foi 

elaborado um checklist com todas as informações que devem 

estar presentes em um rótulo de alimento, os produtos foram 

analisados um a um no âmbito dos supermercados, onde após 

toda a coleta, os dados foram duplamente digitados para um 
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banco de dados, criado por meio do Programa EpiInfo 6.04, 

para posterior confrontamento com a legislação vigente voltada 

a rotulagem alimentar apresentadas na “Tabela (1)”. 
Tabela 1. Legislações utilizadas na análise de conformidades da rotulagem 

geral e específica das amostras de conservas enlatadas de sardinha e atum. 
Legislação Especificação 

Resolução RDC n° 

259/02 

Aprova o Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem de Alimentos 

Embalados. 

Resolução RDC n° 

360/03 

Aprova o Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem Nutricional de 

Alimentos Embalados. 

Resolução RDC n° 

359/03 

Aprova o Regulamento Técnico 

de Porções de Alimentos 

Embalados para Fins de 

Rotulagem Nutricional. 

Resolução RDC nº 54/12 

Aprova o Regulamento Técnico 

referente à Informação Nutricional 

Complementar. 

Lei nº 10.674/03  

Obriga a que os produtos 

alimentícios comercializados 

informem sobre a presença de 

glúten. 

Portaria nº 29/98 

Aprova o Regulamento Técnico 

referente a Alimentos para Fins 

Especiais 

IN n° 22/05 

Aprova o Regulamento Técnico 

para rotulagem de produto de 

origem animal embalado. 
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Fonte: ANVISA 

 

 

IN nº 22/11 

Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade de 

Conservas de Sardinhas 

Resolução RDC n° 

26/15 

Dispõe sobre os requisitos para 

rotulagem obrigatória dos 

principais alimentos que causam 

alergias alimentares. 

  

 Em relação ao checklist citado acima, e aplicado na 

pesquisa, foram desenvolvidas questões para que através do 

levantamento das respostas obtidas, pudéssemos avaliar a 

conformidade dos rótulos das sardinhas e atuns analisados, 

como mostra a “Tabela (2)”.  

 
Tabela 2. Questionário para estudo da conformidade e não-conformidade da 

rotulagem das amostras de vegetais minimamente processados. 

Rótulos das embalagens de Sardinhas e Atuns - Marca:  

1- O rótulo apresenta a marca do produto?   

2- Há indicação de peso líquido?  

3- Há identificação de origem conforme estabelece a legislação? 

4- Há informação nutricional complementar? Está adequada? 

5- A lista de ingredientes está de acordo com o estabelecido na legislação?  

6- As alegações funcionais e/ou de saúde estão de acordo com a legislação?  

7- O modo de conservação está de acordo com o estabelecido na legislação? 

8- Há modo de conservação após aberta a embalagem?  

9- Há data de validade? Conforme o estabelecido na legislação? 

10- Há indicação de validade após aberta a embalagem?  

11- Há indicação da data de fabricação? De acordo com a legislação? 
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12- Há identificação do lote? Segue os requisitos legais? 

13- Há os dados do fabricante conforme estabelece a legislação?  

14- Há uma das expressões “Contém Glúten.” ou “Não Contém Glúten”?  

15- A tabela nutricional está de acordo com as legislações de rotulagem nutricional? 

16- A tabela nutricional está definida por porção? E medida caseira? 

17- Há as frases específicas estabelecidas nos Regulamentos Técnicos?  

18- Há frases que não estão previstas nos Regulamentos Técnicos? 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visão Geral 

 

Dos 19 rótulos de conservas de peixes analisados, 

52,6% dos produtos eram conservas de sardinha e 47,4% 

rótulos de conservas de atum. Do total de rótulos verificados 

foram constatadas algum tipo de inadequação em 100% dos 

rótulos, onde alguns dos mesmos apresentaram mais de uma 

irregularidade, e havendo, portanto, diversas inconformidades 

perante as legislações, ver “Figura (1). 
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Figura 1. Total das inconformidades encontradas nos rótulos 

de Sardinha e Atum analisados 

Fonte: Próprio Autor 

Quando confrontado com a RDC nº 259 de 20 de 

setembro de 2002 (BRASIL, 2002), onde regulamenta no seu 

item (c) que “podem constar palavras ou frases adicionais, 

necessárias para evitar que o consumidor seja induzido a erro 

ou engano com respeito a natureza e condições físicas próprias 

do alimento, as quais devem estar junto ou próximas da 

denominação do alimento. Por exemplo: tipo de cobertura, 

forma de apresentação, condição ou tipo de tratamento a que 

tenha sido submetido”. Após confrontar o total de rótulos com 

essa Resolução, foi identificada a inconformidade em 30% das 

conservas de sardinha e 22,2% nas conservas de atum.  

Sardinha
52,6%

Atum
47,4%

Inconformidades 
presente em 

100%

Total
100%

Sardinha Atum Inconformidades presente
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Não foram observadas inadequações com relação às 

informações obrigatórias nos rótulos no que se refere a venda, 

lista de ingredientes, conteúdos líquidos, identificação de 

origem, identificação do lote, prazo de validade e instruções 

sobre o preparo e uso, segundo a RDC nº 259, de 20 de 

setembro de 2002 (BRASIL, 2002). Este dado é importante, 

visto que a maioria dos estudos nacionais relatam estas 

irregularidades. 

Analisando ainda a RDC nº 259/02 (BRASIL, 2002), 

enfatiza-se que nos rótulos das embalagens de alimentos que 

exigem condições especiais para sua conservação, deve ser 

incluída uma legenda em seu rotulo com caracteres bem 

legíveis, indicando as precauções necessárias para manter 

suas características normais, devendo ser indicadas as 

temperaturas máxima e mínima para a conservação do 

alimento e o tempo que o fabricante, produtor ou fracionador 

garante sua durabilidade nessas condições, como mostra Tab. 

(3).  

 

 

Tabela 3. Temperaturas adequadas em relação à o tipo de alimento 

Fonte: ANVISA 

TIPO DE ALIMENTO 
TEMPERATURA 

MÁXIMA (°C) 

TEMPERATURA 

MINIMIA (°C) 

Congelados - 20 - 18 

Refrigerados 0 5 

Aquecidos 60 80 

Secos (temperatura 

ambiente) 
10 27 
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Este mesmo dispositivo é aplicado para alimentos que 

podem se alterar fisicamente ou biologicamente depois de 

abertas suas embalagens. Neste caso específico, foram 

encontradas inconformidades em apenas, 11% dos rótulos de 

sardinhas e 0% nos rótulos de atum investigados, uma vez que 

as maiorias expunham informações como “mantenha em local 

seco e arejado” e “após aberta a lata, retirar o produto 

conservando-o sob refrigeração em embalagem fechada, por 

no máximo 72 horas”. A informação para armazenamento do 

produto antes, e depois, de aberto a embalagem é essencial 

para o consumidor porque infere conhecimento sobre a melhor 

forma de conservação das conservas de peixes (BRASIL, 

1998). Por apresentar várias exigências referente a rotulagem 

alimentar, a RDC 259/02, pode ser melhor avaliada em relação 

aos resultados apresentados, visualizando logo a baixo a Figura 

(2). 
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Figura 2. Divergências quanto aos requisitos da RDC 259/02 

Fonte: Próprio Autor 

 

Segundo o Manual de Orientação aos Consumidores 

Brasil (2015a), que exige que os alimentos não podem declarar, 

por exemplo, que “leite, queijo ou iogurte são alimentos ricos 

em cálcio, pois todos estes alimentos são ricos em cálcio”. 

Confrontando com essa exigência foram encontradas 

informações em 2 (22,22%), rótulos de conserva de atum e 2 

(20%) de sardinha que diziam “fonte de ômega 3”, “não contém 

conservantes” e “livre de gordura trans”. Com isso podemos 

afirmar que, mesmo que as informações sejam verdadeiras, 

elas podem levar os consumidores ao erro e leva-los a pensar 

que outros produtos congêneres possuam/não possuam tais 

compostos. 

Ao confrontar todos os rótulos com a obrigatoriedade do 

uso do porcionamento, medidas caseiras, fração ou unidades 

de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional, pré-
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estabelecidos para cada categoria de alimentos pela RDC n° 

359 de 23 de dezembro de 2003, (BRASIL, 2003a), e com as 

normas da RDC nº 54 de 12 de novembro de 2012 (BRASIL, 

2012), e que é utilizada para “descrever o nível absoluto ou 

relativo de determinados nutrientes ou valor energético 

presentes em alimentos, verificou-se adequação em 100% das 

amostras. Também não houve registro de inconformidades 

quanto à disposição das informações de valor energético, valor 

de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gordura trans, fibra alimentar, sódio e a quantidade de qualquer 

outro nutriente que se considere importante para manter um 

bom estado nutricional, segundo exijam os Regulamentos 

Técnicos específicos, estabelecidos pela RDC n° 360 de 23 de 

dezembro de 2003 (BRASIL, 2003b), como mostra a Figura (3). 

 

Figura 3. RDCs que apresentaram 100% de conformidade 

Fonte: Próprio Autor 
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Sobre a expressão de advertência “contém ou não 

contém glúten” que de acordo com a Lei 10.674/03 (BRASIL, 

2003c), obriga a presença das expressões a cima, observou-se 

a presença em 100% de forma nítida e clara, a alegação “não 

contém glúten”. O mesmo encontrado por Castelan et al. (2012) 

analisando os rótulos de leites em pó. A legislação determina a 

obrigatoriedade da impressão de advertência nos rótulos e 

embalagens de produtos industrializados que contenha ou não 

glúten e a mesma também deverá ser colocada nos cartazes e 

material de divulgação do produto, em todos os 

estabelecimentos comerciais e de propaganda com total 

clareza para seus clientes. 

No que diz respeito a Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 

1998 (BRASIL, 1998), que define os alimentos como 

“especialmente formulados ou processados, nos quais se 

introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, 

adequados à utilização em dietas, diferenciadas e ou opcionais, 

atendendo às necessidades de pessoas em condições 

metabólicas e fisiológicas específicas.” Os presentes rótulos e 

produtos analisados não estão submissos a essa 

regulamentação, uma vez que sua composição não é alterada 

para que seja destinado a algum tipo de público especifico.   

De acordo com a Instrução Normativa n° 22, de 24 de 

novembro de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2005b), a rotulagem de produtos de 

origem animal embalados deve apresentar obrigatoriamente o 

carimbo oficial da Inspeção Federal; indicação da expressão 

“Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob n°----/-----

“; e o CNPJ. Esta legislação foi obedecida em 100% dos rótulos 

analisados. Também foram constatado 100% de conformidade 
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em relação a Instrução Normativa n° 22, 11 de Julho de 2011 

(BRASIL, 2011), que exige no seu Art. 4° “esterilidade 

comercial: estado que se consegue aplicando calor suficiente, 

só ou em combinação com outros processos de conservação 

de alimentos que assegure a destruição das formas viáveis de 

microrganismos patogênicos e de outros organismos capazes 

de alterar o produto e que possam multiplicar-se em condições 

normais de armazenamento e distribuição”. 

A Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015 (Brasil, 

2015b), tem o objetivo de garantir que os consumidores tenham 

acesso a informações corretas, sobre a presença dos principais 

alimentos que causam alergias. Considerando os dados 

disponíveis sobre a prevalência e severidade das diferentes 

alergias alimentares, a ANVISA identificou os alimentos 

alergênicos que apresentam maior relevância para a saúde 

pública: ovos, leite, peixe, crustáceos, castanhas, amendoim, 

trigo e soja. O art. 6º da Resolução RDC n° 26/2015 obriga que 

os alimentos, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes 

de tecnologia que contenham ou sejam derivados dos alimentos 

citados acima devem trazer a declaração “Alérgicos: Contém 

(nomes comuns dos alimentos que causam alergias 

alimentares)”, “Alérgicos: Contém derivados de (nomes comuns 

dos alimentos que causam alergias alimentares)” ou “Alérgicos: 

Contém (nomes comuns dos alimentos que causam alergias 

alimentares) e derivados”, conforme o caso, e essas 

informações devem estar expostas “agrupadas imediatamente 

após ou abaixo da lista de ingredientes e com caracteres 

legíveis que atendam aos seguintes requisitos de declaração: I 

- caixa alta; II - negrito; III - cor contrastante com o fundo do 

rótulo; IV - altura mínima de 2 mm e nunca inferior à altura de 
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letra utilizada na lista de ingredientes” (BRASIL, 2015). 

Confrontando os rótulos observados com esta Resolução, 

identificou-se inconformidade em 100% dos produtos, mesmo 

nas conservas de sardinha e atum contendo óleo de soja, outro 

alergênico. Em nenhum dos rótulos foram encontradas as 

advertências exigidas pela legislação. 

A restrição do consumo de alimentos alergênicos é a 

única alternativa disponível para prevenir o aparecimento das 

complicações clínicas, sendo a anafilaxia a principal 

preocupação das alergias alimentares, que pode levar o 

indivíduo a óbito se não for tratada imediatamente. Além de 

representar um sério risco à saúde, as alergias alimentares têm 

um impacto negativo na qualidade de vida das famílias 

afetadas, e assim o acesso a informações adequadas sobre a 

presença desses constituintes nos alimentos é essencial para 

proteger a saúde alimentar dos portadores de tais patologias 

como a doença celíaca, também chamada de Enteropatia 

sensível ao glúten, que se caracteriza pela reação imunológica 

à ingestão de glúten, uma proteína encontrada no trigo, na 

cevada e no centeio e que hoje afeta todas as faixas etárias de 

idade (DIAS, 2016). 

Por fim e colocando em questão a positividade que existe 

em se avaliar os rótulos dos alimentos, principalmente em 

relação a sua validade, Cavada et al. (2012) encontraram um 

percentual de 69,54% entre os consumidores que verificavam o 

prazo de validade. De acordo com o estudo realizado por estes 

autores, ao serem questionados sobre o objetivo da consulta 

aos rótulos, a maioria dos entrevistados preocupava-se com o 

prazo de validade, seguido do interesse em saber a quantidade 

de nutrientes. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, os rótulos de conservas de sardinha e 

atum enlatados, comercializados na cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte, apresentam adequações e algumas infrações 

com relação à legislação de rotulagem alimentar vigente no 

Brasil. Entre as inadequações estão o uso de vocábulos que 

podem induzir o consumidor a possível equívoco, o destaque 

dado à presença/ausência de componentes próprios das 

conservas de sardinha e atum enlatados, e principalmente a 

ausência das advertências obrigatórias exigidas nos rótulos de 

alimentos alergênicos essenciais com relação a saúde dos 

consumidores. Por fim como epílogo, esse estudo proporcionou 

uma leitura técnica e esclarecedora sobre as legislações 

referente a rotulagem de sardinha e atum, onde também trouxe 

à tona um problema preocupante com relação à segurança 

alimentar dos consumidores, portadores de alergias 

alimentares, uma vez que os resultados demonstraram que 

todos os rótulos dos produtos analisados não atendem ao 

propósito disposto pela RDC 26/15, o que possibilitará não só 

futuras pesquisas sobre o tema, bem como orientará os 

consumidores quanto à qualidade do produto a ser adquirido. 
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RESUMO: Os produtos minimamente processados surgiram 
para dar resposta a uma nova tendência de consumo e têm tido 
uma aceitação cada vez maior nos mercados mundiais. Nesse 
contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 
adequação dos rótulos de vegetais minimamente processados 
comercializados na região metropolitana de Natal/RN, de 
acordo com as legislações vigentes. Foram analisados quinze 
rótulos de sete marcas de vegetais minimamente processados. 
Os dados coletados foram confrontados com a RDC nº 
259/2002, RDC nº 359/2003, RDC nº 360/2003 e RDC nº 
54/2012, todas da Agência de Vigilância Sanitária, além da Lei 
nº 10.674/2003. Independentemente da marca e do tipo de 
vegetal minimamente processado, todos os 15 rótulos 
analisados estavam adequados com as seguintes legislações: 
Resolução RDC n° 259/02; Resolução RDC 359/2003; 
Resolução RDC 360/2003 e RDC nº 54/2012. A infração mais 
cometida foi quanto à obrigatoriedade informativa sobre a 
presença de glúten, preconizada pela Lei nº 10.674/2003, 
ausente em seis rótulos. Considerando-se a obrigatoriedade 
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das informações descritas nas legislações vigentes, questiona-
se o compromisso por parte da indústria de alimentos na 
apresentação dos rótulos, já que os resultados desse estudo 
demonstraram que 40% dos produtos analisados não atendem 
ao propósito disposto pela Lei nº 10.674/03. O trabalho trouxe 
a tona um problema bastante preocupante com relação à 
segurança alimentar dos consumidores portadores da doença 
celíaca. 
Palavras-chave: Frutas minimamente processadas. Hortaliças 

minimamente processadas. Rotulagem. 

 

8 INTRODUÇÃO 

 

A busca por alimentação balanceada e rica em nutrientes 

tem despertado interesse em toda população brasileira, que 

hoje tem um estilo de vida agitado, onde a conveniência e a 

praticidade se tornou de extrema valia. Os alimentos 

disponíveis ao consumo sem a necessidade de processamento, 

geralmente, possuem alto teor de gordura, açúcar, sódio e 

calorias (SMITH et al., 2015). Por outro lado, o consumo de 

vegetais frescos minimamente processados (VMP) pode trazer 

benefícios à saúde, além de conveniência e praticidade para 

consumidor (SIROLI et al., 2015). 

 VMP são vegetais que foram submetidos à seleção, 

corte (descascamento, fatiamento e trituração), desinfecção, 

centrifugação, embalagem e armazenamento sob refrigeração. 

Além de torná-los prontos para o consumo, esses 

procedimentos prolongam a vida útil, sem alterar as 

propriedades nutritivas e sensoriais (NASCIMENTO et al., 

2014). Assim, eles devem possuir as mesmas características e 

qualidades sensoriais do vegetal fresco, sem perder qualidade 

nutricional. Alguns fatores são de extrema importância ao 
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sucesso da comercialização de vegetais minimamente 

processados, tais como: a vida de prateleira, qualidade 

sensorial e aceitabilidade do consumidor (TAVASSOLI-

KAFRANI; SHEKARCHIZADEH; MASOUDPOUR-BEHABADI, 

2016). O maior problema enfrentado por esse mercado é o 

tempo de vida de prateleira que é reduzido e após o 

processamento geralmente se limita a cerca de 2-4 dias 

(SIROLI et al., 2015). 

Concomitante ao aumento no consumo mundial destes 

produtos, dados da vigilância sanitária em diversos países 

apontam uma crescente associação de consumo de vegetais in 

natura e minimamente processados com surtos de 

enfermidades transmitidas por alimentos, preocupando 

produtores, consumidores e agências governamentais 

responsáveis pelo controle de alimentos (CALLEJÓN et al., 

2015. 

 É importante que sejam colocados no mercado apenas 

gêneros alimentícios seguros, isto é, próprios para o consumo 

e benéficos para a saúde. A legislação brasileira prevê que 

produtores, indústrias e empresas que comercializam alimentos 

devem garantir a qualidade dos produtos, com o objetivo de 

proteger a saúde do consumidor (SANTOS, 2012).  

Como parte integrante do marketing do produto, as 

embalagens trazem elementos de promoção ou até de 

distribuição. As embalagens formam a identidade e a imagem 

de uma marca, que podem aumentar ou diminuir o valor do 

produto no meio social (RIBEIRO et al., 2014), além de conter 

o rótulo do alimento. 

No rótulo do produto devem constar todas as 

informações fundamentais para que o consumidor saiba o que 

está adquirindo, assim como fornecer todas as bases 
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necessárias para que os órgãos competentes realizem seu 

trabalho de fiscalização. Considerando a importância da 

inspeção e da rotulagem dos alimentos em geral (SANTOS; 

PINHEIRO; JÚNIOR, 2015), foram criadas normas específicas 

sobre as informações que devem estar nos rótulos, 

padronizando-os (SALVIO et al., 2013). 

A primeira norma referente à rotulagem de alimentos no 

âmbito do Ministério da Saúde foi o decreto-lei n° 986 de 1969, 

que determina que “todo o alimento será exposto ao consumo 

ou entregue à venda depois de registrado no Ministério da 

Saúde”. Tal decreto, ainda em vigor, estabelece a 

obrigatoriedade de informações como tipo de alimento, nome 

ou marca, nome do fabricante, local da fábrica, número de 

registro no Ministério da Saúde, indicação do emprego de 

aditivos intencionais, número de identificação da partida, lote, 

data de fabricação e indicação do peso ou volume, que devem 

constar de forma legível nas embalagens dos produtos 

(BRASIL, 1969). 

Dentre as principais leis sobre rotulagem alimentar 

vigentes no país, encontra-se a Resolução - RDC n° 259/02, a 

qual determina que todo alimento embalado comercializado no 

país deva conter no rótulo, obrigatoriamente, as seguintes 

informações: denominação de venda do alimento; lista de 

ingredientes; conteúdo líquido; identificação da origem; 

identificação do lote e prazo de validade; modo de conservação; 

instrução sobre o preparo e uso do alimento, quando 

necessário; e a identificação do importador para alimentos 

importados (BRASIL, 2002). 

Outra norma muito importante é a Resolução - RDC n° 

360/03 que tornou obrigatória a rotulagem nutricional desde 

31/07/06. A partir desta data, o valor energético e o de 
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nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, 

gorduras trans, fibra alimentar e sódio) tiveram que ser 

declarados no rótulo. Ademais, vitaminas e minerais podem ser 

declarados opcionalmente, desde que cada porção do alimento 

contenha pelo menos 5% da ingestão diária recomendada (IDR) 

(BRASIL, 2003a). Já a Resolução - RDC n° 359/03 estabelece 

que a informação nutricional deve ser expressa por porção, 

incluindo a sua medida caseira correspondente (BRASIL, 

2003b). 

A Lei Federal nº 10.674 de 2003 (BRASIL, 2003c) trouxe 

a obrigação de constar a informação no rótulo do produto 

alimentício industrializado se o mesmo contém ou não contém 

glúten. Por glúten, entende-se uma mistura de proteínas 

presentes em alguns grãos de cereais, tais como o trigo, o 

centeio, a cevada e a aveia. 

A motivação para a existência da mencionada Lei é o 

crescente número de pessoas diagnosticadas com a doença 

celíaca, causada pelo consumo de glúten, de natureza 

autoimune, que se caracteriza pela reação inflamatória crônica 

no intestino delgado que dificulta a absorção de nutrientes 

(ALVES, 2013). As pessoas nessa condição, portanto, não 

devem nunca consumir alimentos que contenham o glúten por 

se tratar de doença crônica e permanente (ALVES, 2013). 

A adequação das informações obrigatórias nos rótulos 

de vegetais minimamente processados é de suma importância 

por estes serem consumidos e aceitos por pessoas de todas as 

idades. Além da garantia de um produto com condições 

higiênico-sanitárias satisfatórias, a verificação da conformidade 

dos dizeres da rotulagem é obrigatória por se tratar de um 

alimento embalado na ausência do consumidor e pronto para a 

comercialização. O rótulo deve ser fiel ao produto e ser escrito 
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de forma clara e legível, não induzindo a equívocos, além de 

conter todas as informações previstas na legislação. O direito a 

tais informações também está previsto no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) - Lei no 8.078/1990 (BRASIL, 1990). 

Desta forma, considerando a importância deste produto 

no contexto nacional, o presente trabalho teve como objetivo 

verificar a conformidade dos dizeres da rotulagem das 

embalagens de vegetais minimamente processados, 

comercializados na região metropolitana de Natal, Rio Grande 

do Norte. 

 

8 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo de abordagem descritiva e quantitativa foi 

realizado no período de julho a outubro de 2017 na região 

metropolitana de Natal/RN. Os critérios adotados para a 

amostragem foi o acesso livre e intencional. 

Foram coletados todos os vegetais minimamente 

processados que, apesar de modificados fisicamente, 

mantinham as características de frescor de produtos in natura 

e que não necessitavam, muitas vezes, de preparo 

subsequente antes do consumo. 

Quinze produtos diferentes foram encontrados (6 

hortaliças minimamente processadas: alface, beterraba, 

cenoura, acelga, batata inglesa e abóbora; e 9 frutas 

minimamente processadas: kiwi, morango, melão, mamão, 

melancia, laranja, goiaba, abacate e manga) em um grupo de 

quatro marcas. 

Os vegetais estavam acondicionados em bandejas de 

poliestireno expandido, envolto por filme de polietileno, e 

armazenados em balcões refrigerados sem termômetro ou 
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sobre gelo, em supermercados da região metropolitana de 

Natal/RN. 

Após a coleta, os dados foram duplamente digitados para 

um banco de dados, criado por meio do Programa EpiInfo 6.04 

para posterior comparação com a legislação vigente de 

rotulagem alimentar (ver Tabela 1). 

Já a Tabela 2 descreve o questionário utilizado para 

verificação da conformidade dos rótulos analisados, conforme 

os critérios de legislação. Na análise estatística, os dados foram 

tratados por meio da estatística descritiva. 

 

Tabela 1. Legislações utilizadas na análise de conformidades 

da rotulagem geral das amostras de vegetais minimamente 

processados. 

Legislação  Especificação 

Resolução RDC n° 259/02 
Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem 

de Alimentos Embalados. 

Resolução RDC n° 360/03 
Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem 

Nutricional de Alimentos Embalados. 

Resolução RDC n° 359/03 

Aprova o Regulamento Técnico de Porções de 

Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem 

Nutricional. 

Lei nº 10.674/03 

Obriga a que os produtos alimentícios 

comercializados informem sobre a presença de 

glúten. 

Resolução RDC nº 54/12 
Aprova o Regulamento Técnico referente à 

Informação Nutricional Complementar. 

Fonte: próprio autor 
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Tabela 2. Questionário para estudo da conformidade e não-

conformidade da rotulagem das amostras de vegetais 

minimamente processados. 

Vegetal minimamente processado - Marca:  

1- O rótulo apresenta a marca do produto?   

2- Há indicação de peso líquido?  

3- Há identificação de origem conforme estabelece a legislação? 

4- Há informação nutricional complementar? Está adequada? 

5- A lista de ingredientes está de acordo com o estabelecido na legislação?  

6- As alegações funcionais e/ou de saúde estão de acordo com a legislação?  

7- O modo de conservação está de acordo com o estabelecido na legislação? 

8- Há modo de conservação após aberta a embalagem?  

9- Há data de validade? Conforme o estabelecido na legislação? 

10- Há indicação de validade após aberta a embalagem?  

11- Há indicação da data de fabricação? De acordo com a legislação? 

12- Há identificação do lote? Segue os requisitos legais? 

13- Há os dados do fabricante conforme estabelece a legislação?  

14- Há uma das expressões “Contém Glúten.” ou “Não Contém Glúten”?  

15- A tabela nutricional está de acordo com as legislações de rotulagem nutricional? 

16- A tabela nutricional está definida por porção? E medida caseira? 

17- Há as frases específicas estabelecidas nos Regulamentos Técnicos?  

18- Há frases que não estão previstas nos Regulamentos Técnicos? 

Fonte: próprio autor 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Panorama geral 
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Considerando os 15 rótulos analisados, 06 rótulos 

apresentaram no mínimo um tipo de não conformidade frente à 

legislação, o que representa 40% dos rótulos analisados. Nove 

rótulos estavam plenamente de acordo com a legislação e, 

portanto, apenas 60% dos rótulos analisados atendem ao 

estabelecido na legislação brasileira. 

 

Rótulos conformes e não conformes por legislação 

 

Resolução RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002 

 

A Resolução RDC n° 259/02 (BRASIL, 2002) 

regulamenta que alimentos embalados não devem conter em 

seus rótulos descrições que utilizem de vocábulos, sinais, 

denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou quaisquer 

representações gráficas que tornem a informação falsa, 

incorreta, ou induzam o consumidor a erro, confusão ou 

engano, em relação à procedência e natureza, composição, 

tipo, qualidade, quantidade, validade, rendimento ou forma de 

uso do alimento (BRASIL, 2002). 

Esta resolução estabelece, por exemplo, que o prazo de 

validade é uma informação obrigatória na rotulagem alimentar, 

buscando garantir o consumo de alimentos de qualidade 

adequada. Desta forma, o prazo de validade relaciona-se ao 

período de tempo no qual o produto ainda possui qualidade 

adequada para o consumo, e esta pode ser definida em função 

de vários aspectos, como sensoriais (cor, textura, suculência), 

tecnológicos (pH, capacidade de retenção de água), 

nutricionais (quantidade de gordura, perfil dos ácidos graxos, 

grau de oxidação), sanitários (ausência de agentes 
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contagiosos), ausência de resíduos físicos (antibióticos, 

hormônios), dentre outros. 

Ao confrontar o total de rótulos com essa Resolução, foi 

identificada a conformidade em 100% (15/15) das hortaliças e 

100% (15/15) das frutas minimamente processadas. Tais 

resultados foram melhores aos encontrados num estudo 

realizado por Prado et al. (2008) onde observou-se que 97,1% 

dos rótulos de hortaliças minimamente processadas 

comercializadas no município de Ribeirão Preto, SP/Brasil, 

estavam em desacordo quanto à apresentação das 

informações obrigatórias preconizadas pela Resolução RDC nº 

259/2002, da ANVISA. Foi detectado, por exemplo, um rótulo 

(1,4%) que não apresentava o modo de conservação, que 

nesse caso seria a recomendação da manutenção das 

hortaliças em refrigeração. 

Todas as marcas atenderam ao que é exigido pela RDC 

nº 259/2002, apresentando a denominação de venda do 

produto, a lista de ingredientes, o prazo de validade, o número 

do lote e a identificação do fabricante. Essas informações 

estavam apresentadas de forma clara e legível no rótulo. Não 

foram encontradas informações que poderiam induzir o 

consumidor ao erro, engano ou confusão, sendo esse tipo de 

conformidade imprescindível, de acordo com relatos descritos 

por Oliveira et al., (2014), porém nem sempre atendida pelos 

fabricantes. 

Ainda de acordo com a RDC 259/2002, apenas alguns 

tipos de alimentos não têm a obrigatoriedade de exibir a data 

de vencimento, como frutas e hortaliças frescas, vinhos, 

bebidas alcoólicas que contenham 10% ou mais de álcool em 

sua composição, produtos de panificação que sejam 

consumidos dentro de 24 horas, vinagre, entre outros. Neste 
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estudo observou-se que, mesmo diante do panorama de 

declaração facultativa, 100% dos rótulos analisados 

apresentaram as datas de validade e as precauções 

necessárias para a manutenção das características normais 

dos produtos, indicando inclusive as temperaturas máxima e 

mínima para a conservação do alimento. 

Dada a importância desse item de verificação, Cavada et 

al. (2012) encontraram um percentual de 69,54% entre os 

consumidores que verificavam o prazo de validade. De acordo 

com o estudo realizado por estes autores, ao serem 

questionados sobre o objetivo da consulta aos rótulos, a maioria 

dos entrevistados preocupava-se com o prazo de validade, 

seguido do interesse em saber a quantidade de nutrientes. 

A falta de informação à respeito da data de fabricação 

também foi uma inconformidade relatada por Silva et al. (2013), 

que após analisar 38 embalagens de diferentes marcas de 

feijão encontrados nas prateleiras de mercados, encontrou 

inconformidade em 21% (8 dos 38 produtos analisados) delas. 

A informação completa quanto ao prazo de validade é de 

fundamental importância para que o consumidor possa adquirir 

um produto, pois segundo Nascimento et al. (2013), é esta a 

informação que o consumidor lê com major frequência, seguida 

da leitura das informações nutricionais e a lista de ingredientes. 

Garcia et al. (2012) observaram como é comum em 

rótulos de alimentos no Brasil o pouco destaque dado ao 

espaço e localização de informações importantes como 

ingredientes, recomendações, data de fabricação e validade em 

detrimento às propagandas do produto. 

 

Resolução RDC n° 360, 23 de dezembro de 2003 
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Também relatando sobre a obrigatoriedade das 

informações, a disposição das informações de valor energético, 

valor de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio são 

estabelecidos pela RDC nº 360/2003 (BRASIL, 2003a). Ao 

confrontar todos os rótulos com a legislação, verificou-se 

adequação em 100% (15/15) das amostras. 

De acordo com a RDC 360/03, apenas alguns tipos de 

alimentos não têm a obrigatoriedade de exibir a rotulagem 

nutricional, como as frutas, vegetais e carnes in natura, 

refrigerados e congelados, as bebidas alcoólicas, as 

especiarias, as águas minerais naturais, etc. Nesta pesquisa, 

verificou-se que, mesmo diante desta não obrigatoriedade, 10 

rótulos dos vegetais minimamente processados analisados 

(66,7%) apresentavam a rotulagem nutricional. Conformidades 

em relação à rotulagem nutricional em embalagens de leite UHT 

também foram observadas por Camara e Weschenfelder 

(2014). 

De acordo com Silva et al. (2012), o acesso à informação 

correta sobre o conteúdo nutricional dos alimentos integra o 

direito à alimentação, por constituir-se em elemento que 

contribui para a adoção de práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis, configurando-se, em seu conjunto, uma questão de 

segurança alimentar e nutricional. Já Chiaverini e Oliveira 

(2013) relatam que sem as devidas informações nutricionais 

necessárias, a dieta pode ser feita de maneira errônea. 

Contraditoriamente, Bendino et al. (2012) observaram 

que os consumidores atribuem maior importância à marca e ao 

preço do produto, pois, por várias vezes, durante a pesquisa, 

isso foi comentado pelos entrevistados. No estudo desses 

autores, mais da metade dos entrevistados não deixaria de 



AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM DE VEGETAIS MINIMAMENTE PROCESSADOS 
COMERCIALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RN 

351 
 

comprar um alimento após a leitura das informações 

nutricionais. 

 

Resolução RDC n° 359, 23 de dezembro de 2003 

 

A obrigatoriedade do uso do porcionamento, medidas 

caseiras, fração ou unidades de alimentos embalados para fins 

de rotulagem nutricional, qualquer que seja sua origem, 

embalados na ausência do cliente e prontos para serem 

oferecidos aos consumidores é regulamentada pela RDC nº 

359 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003b). 

De forma semelhante, na rotulagem de vegetais 

minimamente processados não é obrigatório o estabelecimento 

dos tamanhos das porções dos alimentos embalados para fins 

de rotulagem nutricional. Nesse caso a porção é a quantidade 

média do alimento que deveria ser consumida por pessoas 

sadias, maiores de 36 meses de idade em cada ocasião de 

consumo, com a finalidade de promover uma alimentação 

saudável. 

Mesmo diante da não obrigatoriedade perante a 

legislação brasileira vigente, 8 rótulos analisados (53,3%) 

apresentavam os tamanhos das porções dos vegetais 

embalados para fins de rotulagem nutricional. 

Garcia (2012) em sua pesquisa de rotulagem de 

alimentos constatou 36,2% de inadequações nas informações 

obrigatórias estabelecidas pelas RDC n°259, 359 e 360 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dentre 

estas inadequações estão a ausência de porção alimentar em 

g ou mL e medida caseira correspondente; e a tabela de 

informação nutricional de forma incompleta, em 1,1% dos 

rótulos avaliados. 
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Resolução RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012 

 

A Informação Nutricional Complementar, preconizada 

pela Resolução 54/2012 da ANVISA (BRASIL, 2012), é 

qualquer representação que afirme, sugira ou implique que um 

alimento possui uma ou mais propriedades nutricionais 

particulares, relativas ao seu valor energético e o seu conteúdo 

de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras alimentares, 

vitaminas e ou minerais. A Informação Nutricional 

Complementar (INC) é permitida, em caráter opcional, nos 

alimentos em geral, e assim, foi encontrada em apenas três 

rótulos de vegetais minimamente processados analisados 

(20%). 

Dois estudos realizaram discussões sobre a 

regulamentação das INC. Pesquisadores italianos verificaram 

por meio de análises físicoquímicas que as INC e alegações de 

saúde presentes nos rótulos estavam de acordo com as 

informações disponíveis na tabela de informação nutricional 

(TARABELLA; BURSHI, 2012). Na França analisou-se a 

possibilidade da INC e das alegações de saúde conferirem um 

health halo (aura saudável) aos alimentos e alterarem a 

percepção dos consumidores, discutindo como a legislação 

poderia limitar os efeitos da embalagem nas percepções e 

preferências dos consumidores (CHANDON, 2013). 

 

Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003 

 

A doença celíaca caracteriza-se pela intolerância 

permanente ao glúten, uma proteína encontrada em alguns 

cereais como trigo, cevada, centeio, malte e aveia. O paciente 



AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM DE VEGETAIS MINIMAMENTE PROCESSADOS 
COMERCIALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RN 

353 
 

celíaco necessita de uma dieta livre de glúten, ou seja, deve se 

privar de comidas que contenham glúten por toda a vida 

(HUSBY et al., 2012). 

Considerando a situação de insegurança alimentar, foi 

promulgada a Lei federal n° 10.674, de 16 de maio de 2003, 

ainda vigente, que determina que todos os alimentos 

industrializados devem conter obrigatoriamente em seu rótulo, 

as inscrições "CONTÉM GLÚTEN" ou "NÃO CONTÉM 

GLÚTEN", conforme o caso e que a advertência deve ser 

impressa nos rótulos e embalagens dos produtos assim como 

em cartazes e materiais de divulgação em caracteres com 

destaque, nítidos e de fácil leitura (BRASIL, 2003c). 

No confronto com a Lei nº 10.674/2003, verificou-se que 

em 60% dos rótulos analisados (9/15), as frases estavam 

apresentadas conforme estabelecido na legislação. De acordo 

com Hall, Rubin e Charnock (2013) há uma elevada 

porcentagem de celíacos que consome glúten, seja não 

intencional (54%) ou intencionalmente (40%). Segundo os 

autores, promover a melhoria nos rótulos dos produtos, 

aumentar a oferta dos produtos no supermercado e promover 

maior conscientização acerca do problema nas indústrias 

potencializaria o melhoramento deste quadro. 

Portanto, sendo a doença celíaca uma enteropatia 

glúten-sensível, e considerando que a rotulagem de alimentos 

constitui um conjunto de informações fundamentais que 

possibilitam a capacidade de escolha da população acerca dos 

alimentos que serão consumidos, a presente pesquisa traz a 

tona um problema bastante preocupante com relação à 

segurança alimentar dos consumidores celíacos. 

 

10 CONCLUSÕES  
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A rotulagem de vegetais minimamente processados, 

bem elaborada e adequada segundo as orientações previstas 

pela legislação vigente a esses alimentos, é essencial, no intuito 

de orientar adequadamente aos consumidores no momento de 

sua aquisição e evitar danos ou mesmo exacerbar alguma 

patologia preexistente neste grupo populacional. No entanto, 

ainda constatou-se a existência de irregularidades em 40% dos 

rótulos, o que vale ressaltar a importância de pesquisas sobre 

rotulagens fundamentadas, com divulgação das irregularidades 

ainda presentes, não só aos consumidores, buscando fornecer 

informações a estes e torná-los mais criteriosos no momento da 

escolha e compra destes alimentos, mais consequentemente, 

pressionar as indústrias a seguirem de forma ética o que está 

prevista nas RDC e Leis, proporcionando aos consumidores 

deste tipo de alimento mais segurança em sua aquisição. 
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RESUMO:Os hábitos alimentares estão associados a fatores 
socioeconômicos, biológicos e ambientais e é durante a infância 
que esses são adquiridos, quando acontecem de forma 
inadequada podem ocasionar o aparecimento de doenças 
crônicas não transmissíveis. Objetivou-se com esse estudo 
avaliar os hábitos alimentares como consumo/frequência 
alimentar e perfil socioeconômico de pré-escolares com faixa 
etária entre 2 e 5 anos de uma creche situada no município de 
João Pessoa-PB. Tratou-se de um estudo caso-controle, 
constituído de grupos formados por crianças pareadas por sexo 
e idade, apresentado uma amostra de 40 crianças. Para analise 
do hábito alimentar foram aplicados dois questionários com os 
pais ou outro responsável pela criança e um questionário para 
a análise das condições socioeconômicas das famílias. Dentre 
as crianças avaliadas 42,5% eram do sexo feminino e 57,5% do 
sexo masculino, as crianças que realizaram de três a cinco 
refeições por dia apresentariam 3,27 mais chances de serem 
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eutróficas quando comparada aos que faziam seis, as que 
ficavam no computador por mais de uma hora apresentavam 
3,6 vezes mais chances de serem obesas. Concluiu-se que as 
variáveis da renda familiar, escolaridade, quantidade de 
refeições diárias e quem as preparam para consumo das 
crianças em seus domicílios e o consumo alimentar teve 
significantes valores estatísticos que estes podem influenciar 
nos hábitos alimentares podendo perdura até a fase adulta.   
Palavras-chave: Hábitos alimentares. Pré- escolar. Crianças.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A formação dos hábitos alimentares sofre influências 

genéticas e ambientais. Sendo assim, o tipo de aleitamento 

recebido nos seis primeiros meses de vida; a forma de como os 

alimentos complementares foi introduzido durante o primeiro 

ano de vida e ao o decorrer da infância; as experiências 

favoráveis e desfavoráveis quanto à alimentação, todos esses 

parâmetros relacionados aos hábitos alimentares devem 

promover os fatores emocionais, sociais e físicos da criança 

(VITOLO, 2009; BALDISSERA et al., 2015). 

A Nutrição é a ciência que estuda a relação dos alimentos com 

o ser humano, a partir do funcionamento e manutenção do 

corpo por diferentes tipos de nutrientes, os quais exercerão 

funções específicas. Além disso, promove saúde, e permite o 

acesso qualitativo e quantitativo adequado para o 

desenvolvimento saudável do organismo. Essa ciência abrange 

elementos essências à saúde dos indivíduos como o hábito 

alimentar, a cultura, fatores socioeconômicos, biológicos e 

ambientais. É durante a infância que os hábitos alimentares dão 
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adquiridos e estes quando inadequados podem ocasionar 

problemas na saúde de futuros adultos, induzindo ao 

aparecimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis 

(BARULFALDI, 2012; COSTA et al.,2013). 

A fase pré-escolar compreende a faixa etária que tem início com 

um ano de idade e se estende aos 6 anos. Nesta fase a criança 

apresenta ritmo reduzido do crescimento, além da pouca massa 

corporal (SILVA et al.,2005; ACCIOLY, 2009). 

Outra característica na fase pré-escolar é a diminuição do 

apetite, o qual pode ser impulsionado pela redução da 

velocidade de ganho ponderal e comprimento associado com a 

diminuição das necessidades energéticas por unidade de peso; 

o desenvolvimento da maturidade neurológica da criança 

permite que a mesma tenha mais autonomia em expressar suas 

próprias preferências e aversões alimentares; além das 

descobertas como deixar a alimentação em segundo plano em 

sua rotina (ACCIOLY, 2009). 

Durante a escolha dos alimentos e formação dos hábitos 

alimentares das crianças, há fatores como ambiente familiar, 

tendências sócias, mídia, influência dos colegas, além das 

enfermidades que os acometem, interferem nesse momento 

que tem início nos primeiros anos de vida e perduram até a fase 

adulta. Para a formação dos hábitos alimentares da criança o 

desenvolvimento das práticas voltadas para a forma de 
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alimentação saudável desde o primeiro ano de vida é essencial 

(VITOLO, 2008).  

A partir da tamanha importância analisa-se que as 

crianças estão em um período de crescimento em que se 

necessita de uma educação alimentar e nutricional em âmbito 

familiar, social, escolar, ambiental e comunitário, essencial na 

formação dos hábitos alimentares saudáveis, já que é um 

período de transição em que elas passam a fazer escolhas, 

adquirir conhecimentos e conceitos (RAMOS, STEIN, 2000; 

DIEZ-GARCIA; CERVATO- MANCUSO, 2013). 

Assim, alimentação adequada, equilibrada e saudável das 

crianças desde o início da vida é de suma importância para a 

formação dos hábitos alimentares, uma vez que interferem no 

comportamento das preferências e aversões alimentares, 

crescimento e desenvolvimento. Portanto, este trabalho 

objetivou avaliar os hábitos alimentares como 

consumo/frequência alimentar e perfil socioeconômico de pré-

escolares com faixa etária entre 2 e 5 anos de uma creche 

situada no município de João Pessoa-PB. 

 

9 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo caso-controle, constituído de 

grupos formados por crianças pareadas por sexo e idade, cujo 

objetivo é avaliar os hábitos alimentares, a partir do perfil 

socioeconômico e demoFigura em uma creche no município de 

João Pessoa, PB. 
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A creche atende aproximadamente 100 pré-escolares, a 

população selecionada foi composta por uma amostra de 40 

crianças, de acordo com os critérios de inclusão propostos, 

sendo estes de ambos os sexos e com faixa etária entre dois 

anos e menores de seis anos. 

 A partir do diagnóstico nutricional através de um 

levantamento prévio do peso e altura das crianças totais, foram 

selecionados 40 crianças para formar os grupos de caso e 

controle. 

Para obtenção das informações dos dados da pesquisa, foi 

realizada uma coleta de dados em uma creche pública situada 

no bairro dos Bancários no município de João Pessoa, que 

atende aproximadamente 100 crianças com faixa etária entre 2 

e 5 anos. 

 Foram aplicados dois questionários com os pais ou outro 

responsável que tivesse convivência com a criança, esse 

questionário apresentava dados socioeconômicos e 

demoFiguras, marcadores do consumo alimentar das crianças 

e dos pais ou responsável, dando preferência às mães. 

 Todos os procedimentos realizados durante a pesquisa 

só foram permitidos após assinatura da diretora geral da CREI 

no documento de autorização para realizar a pesquisa na 

creche e dos responsáveis no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Para avaliar o consumo alimentar foi aplicado um 

questionário dos marcadores do consumo alimentar para 

crianças entre 2 e 5 anos, composto por doze perguntas  

preconizado pelo SISVAN;  e outro questionário dos 

marcadores do consumo alimentar para indivíduos a partir de 5 

anos. Utilizou-se também um questionário sobre questões 
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socioeconômicas contendo sete perguntas, aspectos 

demoFiguras, além do estilo de vida da criança.  

Esse projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da UFPB, sob o nº 55957116.9.0000.5998 do CAAE, 

segundo as normas éticas para pesquisa envolvendo seres 

humanos, constantes da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional da Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.  

A pesquisadora responsável apresentou o objetivo do 

estudo e solicitou a participação na pesquisa através de um 

termo de autorização formal com a diretoria geral da Creche.  

Posteriormente a autorização da diretoria geral, foi aplicada um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a permissão 

da participação das crianças e dos pais ou responsável. Foram 

respeitadas as diretrizes éticas que regem a participação dos 

seres humanos em pesquisas. Após o consentimento dos 

mesmos e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido foi validado a participação dos pré-escolares e dos 

pais ou responsáveis na pesquisa realizada. 

Foram incluídas na pesquisa todas as crianças com faixa 

etária entre maiores de dois anos e menores de seis anos, de 

ambos os sexos. 

A avaliação só foi realizada com autorização dos pais ou 

responsáveis na pesquisa. Não foi permitida a participação das 

crianças que os pais ou outro responsável não autorizaram a 

participação. 

Para o tratamento estatístico foi realizado uma análise 

exploratória dos dados com estatística descritiva representada 

pela frequência simples, fazendo o uso das medidas de 

tendência central (média e porcentagem) foi considerado o nível 

de significância de 10%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se na tabela (1), o total das crianças (n=40), no 

qual 57,5% (n=23) pertenciam ao sexo masculino, e 42,5% 

(n=17) ao sexo feminino, com faixa etária entre 2 a 5 anos. 

Os maiores resultados obtidos em relação à quantidade de 

refeições que as crianças realizam em casa foi 45% (n=18) as 

que realizavam cinco refeições, 22,5% (n=9) seis refeições e 

15% (n=6) quatro refeições. A maioria das refeições é 

preparada pelas mães 82,5% (n=33). A maioria mastigam 

devagar os alimentos 70% (n=28), e em relação à ingestão de 

água os maiores valores foram de apenas 40% (n=16) para o 

consumo de dois copos, 32,5% (n=13) consumo de três copos 

e apenas 22,5 % (n=9) consumo de quatro copos de água. 

Uma parcela de crianças prática de 1 a 3 vezes por semana 

alguma atividade física, cerca de 70% (n=28) dentre as 

mencionadas, foram andar de bicicleta apenas para passear e 

brincar de esconde-esconde. Quanto ao período referente à 

duração de tempo assistindo televisão observamos que 32,5% 

(n=13) passam mais de duas horas, 40% (n=16) até 30 minutos, 

e 22,5% (n=9) de 30 minutos à 1 hora . Jogos eletrônicos mais 

de 2 horas foram observados 30% (n=12) e os que não jogam 

22,5% (n=9). 

 

TABELA 1.Características das crianças segundo o estilo de 

vida, 2017 (n=40). 

Variáveis N % 

Sexo 
Feminino 17 42,5 

Masculino 23 57, 5 
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Refeições 

realizadas 

em casa 

 

3 3 7,5 

4 6 15 

5 18 45 

6 9 22,5 

7 3 7,5 

8 1 2,5 

Quem 

prepara as 

refeições 

Mãe 33 82,5 

Outro 7 17,5 

Consome 

devagar os 

alimentos 

Sim 28 70,0 

Não 12 30,0 

Consumo 

de água 

(copos) 

1 2 5 

2 16 40 

3 13 32,5 

4 9 22,5 

Quantas 

vezes por 

semana 

prática 

atividade 

Não prática 

atividades 
1 2,5 

1 a 3 vezes 28 70 

3 a 5 vezes 3 7,5 

5 a 7 vezes 8 20 

Tempo 

assistindo 

televisão 

até 30 minutos 16 40 

de 30 minutos até 

1 hora 
9 22,5 

de 1 a 2 horas 2 5 

mais de 2 horas 13 32,5 

Tempo 

gasto em 

jogos 

eletrônicos 

não joga 9 22,5 

até 30 minutos 12 30 

de 30 minutos 

até 1 hora 
3 7,5 

de 1 a 2 horas 4 10 
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mais de 2 horas 12 30 

Fonte: GOMES et al. (2017). 

 

De acordo os dez passos para uma alimentação 

saudável para crianças de dois a dez anos é recomendado 

evitar que a acriança passe mais de duas horas em jogos 

eletrônicos ou assistindo televisão, e estimular a prática de 

atividade física como caminhar, andar de bicicleta, passear, 

brincar de pega-pega, esconde-esconde, diminui o 

sedentarismo, melhora a qualidade de vida e auxilia na 

manutenção do peso juntamente com as práticas alimentares 

saudáveis (BRASIL, 2011).  

Observou-se que 92,5% (n=37) das crianças foram 

amamentadas, sendo uma quantidade positiva comparada com 

apenas 7,5% (n=3) que não tiveram aleitamento materno. 

Quanto ao tempo da amamentação em meses verificou-se a 

média de 14,18 meses, com no mínimo zero mês e máximo de 

44,02 meses, e o desvio padrão de 13,26.  

De acordo com diversos estudos a prática do aleitamento 

materno exclusivo durante os seis primeiros meses é essencial 

para a saúde quanto aos aspectos nutricionais, intelectivos, 

psicoativos, desenvolvimento ósseo, muscular da face e 

imunológico (VASCONCELOS, 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

Na tabela (2), encontram-se a avaliação do perfil 

socioeconômico das crianças que foram estudadas.  

Para análise socioeconômica foram aplicados 

questionários em que pôde ser verificado que 77,5% (n=31) 

correspondiam às mães, 5% (n=2) aos pais e 17,5% (n=7) 

outros responsáveis pela criança. Em relação ao grau de 

escolaridade do responsável uma parcela apresentou ensino 



AVALIAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES DE PRÉ-ESCOLARES DE UMA 
CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

367 
 

fundamental incompleto com 45% (n=18); 35% (n=14) ensino 

médio completo; ensino médio incompleto 12,5% (n=5) uma 

pequena parcela de ensino superior completo 2,5% (n=1). 

 Em relação à quantidade de pessoas que residem em 

casa 45% (n=18) das famílias é constituída por três pessoas; 

27,5% (n=11) com quatro pessoas e 17,5% (n=7) com cinco 

pessoas. Metade da população 50% (n=20) apresenta um 

salário mínimo, e 37,5% (n=15) apresenta dois salários 

mínimos.  

A maioria das casas que possuem é própria 65% (n=26). 

Em relação à participação em algum programa social 72,5 % 

(n=29) recebe algum beneficio social representando a maioria 

de todo o grupo estudado. 

 

TABELA 2. Distribuição das crianças segundo perfil 

socioeconômico, 2017. 

Variáveis Nº % 

Responsável 

 

Mãe 31 77,5 

Pai 2 5,0 

Outro 7 17,5 

Grau de 

Escolaridade 

do 

responsável 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
18 45,0 

Ensino Médio Completo 14 35,0 

Ensino Médio Incompleto 5 12,5 

Ensino Superior 

Completo 
1 2,5 

Ensino Superior 

Incompleto 
2 5 

Número de 

pessoas que 

residem em 

casa 

3 18 45,0 

4 11 27,5 

5 7 17,5 

6 3 7,5 

8 1 2,5 
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Renda familiar 

1 salário mínimo 20 50 

2 salários mínimos 15 37,5 

3 salários mínimos 1 2,5 

4 salários mínimos 1 2,5 

Não possui renda 3 
7,5 

Características 

da residência 

Alugada 11 27,5 

Própria 26 65,0 

Outro 3 7,5 

Benefício 

social 

Não 11 27,5 

Sim 29 72,5 

Total 40 100 

Fonte: GOMES et al. (2017).  

 

Concomitante a relação familiar, as condições 

socioeconômicas, e o ambiente doméstico, a relação da mãe 

ou outro responsável, que há durante a elaboração da refeição 

da criança são fatores que exercem influência na formação dos 

hábitos alimentares. Portanto, as práticas da alimentação e o 

estabelecimento do padrão do comportamento alimentar 

adequado ou não é proporcionado e determinado pela família.  

Se o hábito alimentar inadequado é praticado pela mãe, o 

mesmo ocorrerá com a criança, pois esta terá os hábitos que 

lhes são ensinados. (MARTINS, HAACK; 2012). 

Na tabela (3), encontram-se a relação do questionário 

alimentar aplicado para as crianças de dois a cinco anos. 

Na avaliação do consumo alimentar referente ao dia 

anterior da pesquisa, encontrou-se a porcentagem em até dois 

copos quanto ao consumo de preparações de copos de leite 

/mamadeiras de 57, 5% (n=23), seguidos pelos que não 

tomaram 30% (n=12), e mais que dois copos 12,5% (n=5). Com 

relação aos que não consumiram e aos que consumiram 

verduras e legumes ambos obtiveram 50% (n=20). Obteve-se o 
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maior resultado quanto ao consumo de frutas de 75% (n=30), e 

de apenas 25% (n=10) que não consumiram; quanto ao 

consumo de carnes 70% (n=28) consumiram e 30% (n=12) não 

consumiram. O ato de comer assistindo televisão é praticado 

pela maioria das crianças 67,5% (n=27) e apenas 32,5% (n=13) 

não praticam. Todas as crianças consumiram comida caseira 

100% (n=40). 

De acordo com a literatura sobre nutrição infantil, a 

família é um dos fatores determinantes, correspondendo como 

os primeiros a exercer influência no comportamento alimentar 

do pré-escolar, o qual é dependente da mesma; como fatores 

secundários há também outras interações psicossociais e 

culturais (RAMOS, STEIN, 2000; DIEZ-GARCIA; CERVATO- 

MANCUSO, 2013).  

De acordo com estudos, há evidências que os pais têm 

menor preocupação em estimular os hábitos alimentares ou 

comportamentos que desenvolva as práticas alimentares 

adequadas do ponto de vista qualitativo da nutrição quando 

comparados com o consumo em relação à quantidade do 

alimento de seus filhos (DIEZ-GARCIA; CERVATO- 

MANCUSO, 2013).  

 

TABELA 3.Consumo alimentar das crianças referente ao dia 

anterior da pesquisa, 2017.  

Consumo Alimentar referente ao dia 

anterior da pesquisa 

N % 

Preparações de 

copos de 

leite/mamadeiras 

Não tomou 12 30 

Até 2 copos 23 57,5 

Mais que 2 copos 5 12,5 

Verduras/Legumes 

 

Sim 20 50 

Não 20 50 
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Frutas 

 

Sim 30 75 

Não 10 25 

Carne 
Sim 28 70 

Não 12 30 

Assistindo 

televisão 

Sim 27 67,5 

Não 13 32,5 

Comida de panela Sim 40 100 

Fonte: GOMES et al. (2017). 

 

Na tabela (4), nota-se que a frequência do consumo das 

preparações e bebidas adoçadas foi maior em todos os dias 

50% (n=20), seguido por ás vezes 25% (n=10), dia sim/não 15% 

(n=6), nunca 10% (n=4). Com relação ao consumo de 

refrigerante parte da amostra consome ás vezes 80% (n=32), 

seguido do consumo diário e nunca obtendo em ambos o 

resultado de 7,5% (n=3), e dia sim/não 5% (n=2). Grande parte 

das crianças consome ás vezes 85% (n=34) salgadinhos de 

pacote; de bolacha recheada 55% (n=22), com relação a este 

último observou-se que 20% (n=8) consomem dia sim/não e 

12,5% (n=5) todos os dias. 

Diariamente 55% (n=22) consomem frutas, mas 27,5% 

(n=11) ás vezes e 17,5% dia sim/não. O feijão foi observado 

com maior percentual de consumo diário 85% (n=34). 

É durante a fase pré-escolar que a criança adquire os 

hábitos alimentares que perduram até a fase adulta, sendo um 

período que merece atenção e, portanto o consumo de 

alimentos saudáveis deve ser estimulado desde cedo 

(FAGIOLI; NASSER, 2006; VANESSA, 2010). 

Há fatores que apresentam associação em relação ao 

excesso de peso na infância e na adolescência, dentre eles os 

fatores genéticos e os fatores ambientais. Em destaque, os 
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fatores ambientais vêm sendo alvo de estudos segundo a 

literatura, e apontam o estilo de vida e escolha alimentar como 

predisposição ao ganho de peso excessivo nas diferentes 

faixas etárias da vida nos indivíduos (VASCONCELOS, 2011). 

 

TABELA 4.Frequência do consumo alimentar das crianças, 

2017. 

Consumo 

Alimentar 

referente à 

frequência 

Nunca  

n (%) 

Ás vezes 

n (%) 

Dia 

sim/não 

n (%) 

Todos 

os dias 

n (%) 

Preparações/bebi

das adoçadas 

4 (10%) 10(25%) 6 (15%) 20 (50%) 

Refrigerante 3 (7,5%) 32(80%) 2 (5,0%) 3 (7,5%) 

Salgadinho de 

pacote 

1 (2,5%) 34(85%) 2 (5,0%) 3 (7,5%) 

Bolacha 

recheada 

5(12,5%) 22(55%) 8 (20%) 5(12,5%) 

Frutas _ 11(27,5%) 7(17,5%) 22 (55%) 

Feijão _ 4 (10%) 2 (5,0%) 34 (85%) 

Fonte: GOMES et al. (2017). 

 

Na tabela (5), encontra-se o consumo alimentar nos 

últimos sete dias dos responsáveis pelas crianças. Verificou-se 

que 37,5% (n=15) não consumiram salada crua em nenhum dia 

da semana; em seguida temos os que consumiram em outros 

dias, sendo assim obtivemos 22,5% (n=9) em dois dias, um dia 

15% (n=6), sete dias 12,5% (n=5), três dias 10% (n=4), e em 

cinco dias 2,5% (n=1). 

Uma pequena parcela dos responsáveis consumiram 

diariamente verduras e legumes, logo, apenas 20% (n=8) 
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consumiram. Uma grande parcela consumiu poucas vezes por 

semana, portanto, temos em um dia 22,5% (n=9), dois dias 20% 

(n=8), três dias 12,5% (n=50); em nenhum dia da semana 25% 

(n=10). 

Apenas 32,5% (n=13) dos responsáveis consumiram 

diariamente frutas frescas/ salada de frutas, e durante cinco 

dias 5% (n=2) representando assim uma pequena parcela da 

amostra que tem o hábito de consumir o grupo das frutas. Em 

contrapartida, totalizando a maioria da amostra consome este 

grupo de alimento em poucos dias, como mostra os resultados 

30% (n=12) durante 2 dias, um dia 12,5% (n=5), 7,5% (n=3) em 

três dias e em nenhum dia,  e em quatro dias 5% (n=2). 

Verificou-se que o feijão apresentou consumo diário de 

85% (n=34) da amostra que consumiu; leite e iogurte com 

apenas 32,5% (n=13) que consumiram diariamente, durante 

cinco dias apenas 2,5% (n=1) e em nenhum dia 32.5% (n=13). 

Batata frita/batata de pacotes/salgados fritos apresentou 55% 

(n=22) do consumo em nenhum dia, mas em dois dias na 

semana 20% (n=8), e apenas um dia 12,5% (n=5). 

Hambúrguer/embutidos/salsicha/mortadela/salame e presunto 

47,5% (n=19) não consumiram em nenhum dia da semana 

22,5% (n=9), consumiu em 1 dia e em dois dias 17,5% (n=7). 

Bolachas ou biscoitos salgados/salgadinhos de pacote teve 

consumo diário com 32,5% (n=13), em dois dias 17,5% (n=7) e 

em nenhum dia 30% (n=12). Bolachas ou biscoitos 

recheados/doces/balas/chocolate 20% (n=8) teve consumo 

diário, 30% (n=12) em nenhum dia, 25% (n=10) em um dia e 

10% (n=4) em dois dias. Refrigerantes 10% (n=4) consumo 

diário, 12,5% (n=5) em três dias, 17,5% (n=7) em um dia e 47,5 

% (n=19) não consumiram. 
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Em estudo realizado por Aires et al., (2011) com crianças 

observou-se que elas realizavam o consumo de 63% de 

achocolatado em pó,  avaliado o estado nutricional foram 

encontrados valores que indicavam 27,8% com elevado índice 

de risco em desenvolver excesso de peso; 11,1% de sobrepeso 

e obesidade. Outro estudo realizado por Oliveira et al., (2014), 

observou que 6% pré-escolares não tomaram preparações de 

leite, 69% tomaram  até dois copos/mamadeiras de 

preparações de leite e aproximadamente 25%  mais que dois 

copos de mamadeiras, sendo 11% com obesidade, este estudo 

observou que 7% das crianças tinham risco de sobrepeso.  

Segundo Lopes et al., (2010) o refrigerante é bem aceito 

por crianças em todas as faixas etárias devido em sua 

composição ter quantidades em destaque de açúcar 

(carboidratos),  sendo assim um líquido calórico, o seu consumo 

está associado ao desenvolvimento da obesidade, ainda possui 

sódio. 

Foi observado em uma pesquisa realizada por Oliveiraet 

al., (2015), que o consumo de refrigerante pelas crianças 

exerce influência significativa ao desenvolvimento de 

sobrepeso e obesidade, inclusive menciona que seu consumo 

deveria ser abolido ou limitado. 

 

TABELA 5. Consumo alimentar dos responsáveis das crianças, 

2017.  
Alimen

tos/be

bidas 

Não 

come 

n(%) 

1 dia 

n(%) 

2 dias 

n(%) 

3 dias 

n(%) 

4dias 

n(%) 

5dias 

n(%) 

6dias 

n(%) 

7dias 

n(%) 

Salada 

crua 

15 

37,5(

%) 

6 

15 

(%) 

9 

22,5 

(%) 

4 

10 

(%) 

- 

1 

2,5 

(%) 

- 

5 

12,5(

%) 
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Legum

es/Ver

duras 

cozido

s 

10 

25(%) 

9 

22,5 

(%) 

8 

20 

(%) 

5 12,5 

(%) 
- - - 

8 

20 

(%) 

Frutas 

frescas

/ 

Salada 

de 

frutas 

3 

7,5 

(%) 

5 

12,5 

(%) 

12 

30 

(%) 

3 

7,5 

(%) 

2 

5,0 

(%) 

2 

5,0 

(%) 

- 

13 

32,5 

(%) 

Feijão 

1 

2,5 

(%) 

2 

5,0 

(%) 

1 

2,5 

(%) 

2 

5,0 

(%) 

- - - 

34 

85 

(%) 

Leite/ 

Iogurte 

13 

32,5 

(%) 

6 

15 

(%) 

2 

5 

(%) 

512,5 

(%) 
- 

1 

2,5 

(%) 

- 

13 

32,5 

(%) 

Batata 

frita de 

pacote 

e 

salgad

os 

fritos 

22 

55 

(%) 

5 

12,5 

(%) 

8 

20 

(%) 

3 

7,5 

(%) 

1 

2,5 

(%) 

- 

1 

2,5(%

) 

- 

Hambú

rguer/E

mbutid

os 

19 

47,5 

(%) 

9 

22,5 

(%) 

7 

17,5 

(%) 

2 

5 

(%) 

1 

2,5 

(%) 

- 

1 

2,5 

(%) 

1 

2,5 

(%) 

Bolach

a/bisco

itos 

salgad

os ou 

salgadi

nhos 

de 

pacote 

12 30 

(%) 

3 

7,5 

(%) 

7 

17,5 

(%) 

3 

7,5 

(%) 

1 

2,5 

(%) 

- 
12,5 

(%) 

13 

32,5 

(%) 

Bolach

as/bisc

oitos 

doces 

12 30 

(%) 

10 

25 

(%) 

4 

10 

(%) 

2 

5 

(%) 

3 

7,5 

(%) 

12,5 

(%) 
- 

8 

20 

(%) 
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e 

rechea

dos, 

balas e 

chocol

ate 

Refrige

rante 

19 

47 

(%) 

7 

17 

(%) 

37,5 

(%) 

5 

12 

(%) 

- - 

2 

5 

(%) 

4 

10 

(%) 

Fonte: GOMES et al. (2017). 

 

11 CONCLUSÕES 

 

Sabe-se que as crianças que estão em fase de idade pré-

escolar tendem a sofrer influências na formação dos hábitos 

alimentares devido a inúmeros fatores. Neste estudo as 

variáveis da renda familiar, escolaridade, quantidade de 

refeições diárias e quem as preparam para consumo das 

crianças em seus domicílios e o consumo alimentar teve 

significantes valores estatísticos que estes podem influenciar 

nos hábitos alimentares, no qual o estado nutricional pode ser 

atingido e perdura até a fase adulta.  Dessa maneira, ressalta-

se a importância da nutrição em todas as etapas do ciclo de 

vida, na qual a alimentação saudável e os hábitos saudáveis 

devem ser aliados para melhor qualidade de vida, saúde e bem 

estar dos indivíduos.  
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RESUMO: A transição nutricional vem ocorrendo no Brasil, 
contribuindo com o aumento da obesidade, em várias fases da 
vida, principalmente na infância. Fatores podem contribuir para 
isso, entre eles o desmame precoce combinado à introdução de 
alimentos calóricos no início da vida das crianças. Sendo o leite 
materno indicado para crianças até 6 meses de idade 
exclusivamente, traz diversos benefícios para o bebê, e tem 
sido estudado sua contribuição em reduzir os riscos das 
crianças apresentarem sobrepeso e obesidade. Este estudo 
teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças pré-
escolares e sua relação com o aleitamento materno. Trata-se 
de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado 
em uma Creche, localizada em João Pessoa-PB. Foi realizada 
a avaliação nutricional de crianças de 2 a 6 anos e entrevista 
com as mães das crianças para responderem um questionário 
sobre aleitamento materno. A maioria das crianças encontrava-
se com estado nutricional adequado, entretanto algumas 
crianças apresentaram sobrepeso e obesidade. Na relação do 
estado nutricional infantil com o tempo de aleitamento materno 
foi constatado que quanto maior o tempo de amamentação, 
menor o IMC e maior a altura das crianças. Portanto o 
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aleitamento materno de forma exclusiva por 6 meses ou mais, 
pode contribuir para que as crianças apresentem um estado 
nutricional mais adequado, prevenindo assim a obesidade nas 
crianças de 2 a 6 anos. 
Palavras-chave: Transição nutricional. Estado nutricional.  
Aleitamento materno. 
 

9 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil passa atualmente por um processo de transição 

nutricional que vem ocorrendo na população devido a hábitos 

alimentares inadequados. Consiste na redução da incidência de 

desnutrição, e ao mesmo tempo é observado um número 

crescente dos indivíduos com excesso de peso em diferentes 

fases da vida, contribuindo assim com o aumento da 

prevalência das doenças crônicas não transmissíveis como a 

obesidade. (COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2009; OLIVEIRA; 

FANARO, 2015). 

 A transição nutricional na idade infantil ainda não é muito 

evidente como em outros países, mais há relatos que a 

incidência da obesidade prevalece em relação à desnutrição 

infantil. O início da obesidade pode ocorrer na fase da infância 

e permanecer até a idade adulta (BUENO; FISBERG, 2006; 

LIMA et al, 2015). 

A obesidade é considerada um problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil 

(ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 2002; IBGE, 2008-

2009; OLIVEIRA; FANARO, 2015). Sendo associada a vários 

fatores como: genéticos ou fisiológicos e práticas alimentares 

inadequadas (YOKOTA, 2010; OLIVEIRA; FANARO, 2015). 

Na infância existem fatores que tem contribuído para o 

processo de transição nutricional como: a inserção de alimentos 
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altamente calóricos no início da vida aliado ao abandono 

precoce do aleitamento materno dos bebês e crianças 

(TARDIDO; FALCÃO, 2006; FREITAS et al, 2014). Pois o leite 

materno é um alimento que contêm todos os nutrientes 

essenciais para os bebês até os 6 meses de vida. A 

amamentação traz diversos benefícios ao bebê e, além disso, 

pode ser uma forma de prevenir a obesidade infantil, mantendo 

assim um adequado estado nutricional (BRASIL, 2009; INÁCIO 

et al, 2007; MELLO; GONÇALVES, 2014). 

Por isso, a prevenção deve começar com uma adequada 

alimentação na infância, desde o seu nascimento, através da 

amamentação exclusiva até os seis meses de vida, que é a 

forma mais adequada da criança se alimentar nessa idade 

(FILHA et al, 2012; VICARI, 2013; CARVALHO et al, 2015). 

Neste sentido, o incentivo a prática da amamentação é 

importante, pois estudos mostram que crianças não 

amamentadas ou com menor tempo de amamentação tendem 

a ter excesso de peso ou obesidade (LAMOUNIER; PARIZZI, 

2007; DALLABONA; CABRAL; HÖFELMAN, 2010). 

A avaliação e monitoramento da situação nutricional são 

essenciais para o planejamento e realização de ações para 

promover saúde nas escolas e creches, através da educação 

alimentar e nutricional, que é importante para a prevenção de 

doenças nas crianças. Pois a infância e adolescência são 

períodos da vida em que os hábitos e atitudes estão sendo 

formados. Além disso, a escola é um local estratégico, pois é 

onde as crianças passam maior parte do dia e uma parte da 

Vida. E a realização de ações, também pode ter a participação 

dos professores da escola e pais das crianças (ZANGUL, 2008; 

VENÂNCIO, 2009; YOKOTA et al, 2010).  
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No entanto, esse trabalho tem como objetivo geral 

analisar a situação nutricional de crianças pré-escolares e sua 

relação com aleitamento materno em Creche localizada no 

município de João Pessoa e tem como objetivos específicos: 

Classificar o estado nutricional das crianças quanto aos 

indicadores IMC/idade, Peso/idade, Altura/idade e Analisar a 

relação entre o tempo de duração da prática de amamentação 

e o estado nutricional das crianças. 

 

10 MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo transversal, sendo uma pesquisa 

descritiva com abordagem quantitativa.  

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população analisada foram crianças de 2 a 6 anos de 

idade através de uma amostra por conveniência com o objetivo 

de incluir o máximo de crianças possíveis, que estavam 

matriculadas em uma creche no município de João Pessoa. 

Trata-se de uma creche municipal para pré-escolares 

que possui 4 turmas onde as crianças são organizadas por faixa 

etária, é atendida pelo Programa Saúde na escola (PSE) criada 

pelo Ministério da Saúde. O PSE visa à integração e articulação 

permanente da educação e da saúde pública, proporcionando 

melhoria da qualidade de vida da população. 

As atividades de educação e saúde do PSE ocorrem nos 

Territórios definidos segundo a área de abrangência da 

Estratégia Saúde da Família (Ministério da Saúde), tornando 
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possível a criação de ligações entre os serviços públicos da 

saúde e da educação como as escolas. A creche é atendida por 

ações e atividade de profissionais da Unidade de Saúde  do 

Timbó I através do PSE. 

Trata-se de uma amostra por conveniência, sendo 

incluída crianças de 2 a 6 anos de idade matriculadas na creche 

que estavam presentes no dia da coleta de dados e, cujos os 

pais ou responsáveis aceitaram, assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido e preencheram o questionário 

sobre aleitamento materno. Foram excluídas da pesquisa as 

crianças que faltaram no dia da coleta dos dados, os alunos que 

se recusaram a realizar as medidas antropométricas e aqueles 

que os pais não aceitaram a participar da pesquisa ou não 

assinara, o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através um formulário onde 

foram registrados dados obtidos da avaliação antropométrica 

das crianças, sob a supervisão das professoras e diretora do 

local. E um questionário foi respondido pelos pais sobre o 

tempo de amamentação. 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados em uma sala da creche, onde 

foi feita a avaliação nutricional dos alunos com uso de balança 

digital levada ao local e fita métrica, coletando dados como 

nome, sexo, data de nascimento, Peso e altura que foram 

analisados no estudo. 
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A aferição do peso das crianças acima de 2 anos foi 

realizada através de balança do tipo plataforma: digital ou 

mecânica. A criança foi posicionada de costas para o medidor 

da balança, com o mínimo possível de roupas, no centro do 

equipamento, descalça, com postura reta, os pés juntos e os 

braços estendidos ao longo do corpo, permanecendo parada 

nessa posição até o final da aferição (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 

A aferição da estatura de crianças maiores de 2 anos, foi 

feita com estadiômetro  em parede lisa e sem rodapé. A criança 

estava de pé, descalça, braços estendidos ao longo do corpo, 

cabeça erguida e reta, os pés juntos formando um ângulo de 

90º (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 

Foram coletados dados sobre o aleitamento materno 

como: idade, escolaridade, estado civil e profissão da mãe, 

quantos filhos, com quantos anos tiveram seu filho, se 

amamentou, o tempo de duração, por quanto tempo foi 

exclusivo e porque deixou de amamentar, através de um 

questionário que foi respondido pelas mães através de 

entrevista, onde foram abordados na chegada ou saída à 

creche. 

 A classificação do estado nutricional das crianças pré-

escolares foi feita através de parâmetros antropométricos 

recomendados para pediatria, como: 

 Indicadores Peso/Idade, Altura/Idade e o Índice de 

Massa Corporal (IMC) seguindo os parâmetros 

recomendados pela OMS (2006 e 2007) e adotados pelo 

ministério da saúde (BRASIL, 2011).  

2.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
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Foram coletados dados como: peso e altura e analisados 

os índices antropométricos: Peso/Idade, Altura/Idade e IMC 

/idade de acordo com os parâmetros recomendados pela OMS 

(2006 e 2007) e adotados pelo ministério da saúde (BRASIL, 

2011). 

O banco de dados foi construído no software Microsoft 

excel for Windows, e analisado através do Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. As variáveis 

quantitativas foram testadas quanto à sua normalidade pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Os resultados descritivos foram 

expressos em média e desvio padrão.  As análises de 

associação entre variáveis categóricas foram efetuadas 

mediante aplicação do teste de Qui-quadrado de Pearson, 

enquanto que a comparação entre médias foi efetuada por meio 

do teste “t” de Student. A Análise da correção entre o tempo de 

amamentação e o estado nutricional foi obtida pelo teste de 

correlação de Pearson.  Para todas as análises adotou-se o 

nível de significância de 5%. 

2.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba – CEP/CCS e aprovado de acordo com o parecer de 

número 1.981.586 de 24/03/2017. 

Alguns princípios éticos foram respeitados, pois a 

pesquisa envolveu seres humanos, como a autonomia do 

indivíduo participante, a beneficência, não – maleficência e 

relevância social da pesquisa. Portanto, todos os pais ou 

responsáveis pelas crianças voluntárias assinaram um termo de 
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consentimento livre e esclarecido, onde foram informados sobre 

o que se tratava o estudo. 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo foram analisadas 51 crianças, com idade entre 

2,5 e 6,1 anos, sendo 34 (66,7%) do sexo masculino. 

As características das mães de crianças envolvidas na 

pesquisa estão descritas na Tabela 1. Foi descrito um perfil das 

mães, observando que 49% possui o ensino fundamental 

completo, a maior parte encontra-se solteira (51%) e observou-

se uma maior prevalência (47,1%) delas de forma igualitária em 

duas faixas etárias: de 20-29 e 30-39 anos. Além de que  a 

maioria com 64,7% das mães tem entre 1 ou 2 filhos. 

 

 
Tabela 1.Perfil sociodemoFigura das mães das crianças 
matriculadas em uma creche municipal de João Pessoa –PB, 
2017. 

VARIÁVEIS n = 51 (%) 

Escolaridade   

Ensino Fundamental 25,0 49,0 

Ensino médio 24,0 47,1 

Ensino superior 2,0 3,9 

Estado civil   

Solteira 26,0 51,0 

Casada 23,0 45,1 

Divorciada 2,0 3,9 
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Idade (Faixas etárias)   

20 – 29 anos 24 47,1 

30 – 39 anos 24 47,1 

40 – 49 anos 3 5,9 

Número de filhos   

1 – 2 33 64,7 

3 – 4 14 27,5 

5 ou mais 4 7,8 

Fonte: Dados próprios desta pesquisa, 2017. 

 

Ao traçar o perfil das mães, observou-se que grande 

parte possui como escolaridade o ensino fundamental 

completo. No entanto, foi observada uma diferença pequena 

entre os percentuais das mães com ensino fundamental ou 

médio completo.  

Em Caldeira (2012), também obteve-se que a maioria 

das mães (55,1%) possuía o ensino fundamental, seguido de 

33,8% de ensino médio. Diferentemente no estudo feito por 

Oliveira e Fanaro, (2015), observaram-se que a maioria 24 

(60%) das mães tinham ensino médio completo, 9 (23%) mães 

possuíam o ensino fundamental e 7 (18%) participantes 

possuíram o ensino superior.  

A escolaridade ou quantidade de filhos das mães pode 

estar relacionada com a duração da amamentação dessa forma 

pode então influenciar no crescimento, estado nutricional e 

condição da saúde das crianças. A escolaridade materna 

influencia devido aos cuidados apropriados que a mãe pode ter 

com a saúde e a nutrição da criança. Um maior grau de 
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escolaridade contribui, pois os conhecimentos da mãe pode se 

associar com outros aspectos do ambiente social, como 

trabalho e condições de ambiente físico. Nesse estudo 

constatou-se a prevalência de mães com de 1 a 2 filhos e isso 

é um resultado positivo, pois aquelas com menos filhos podem 

ser mais dedicadas dando uma maior atenção e tendo mais 

tempo para amamentar seus filhos (GOES et al, 2012; FARIAS 

E WISNIEWSKI, 2015).  

Em relação à faixa etária constatou-se neste estudo uma 

maior prevalência das mães nas faixas etárias de 20 a 29 anos 

e 30 a 39 anos de forma igualitária. Em estudo realizado com 

crianças matriculadas nas redes particulares e públicas de 

ensino infantil na cidade de São Paulo, de 40 participantes a 

maioria 45% (18) apresentou idade entre 30 a 39 anos 

(OLIVEIRA; FANARO, 2015). 

A faixa etária das mães é importante pelo fato que já se 

foi constatado que as mães com idade mais velha têm uma 

maior experiência e motivação com o aleitamento materno 

(FERREIRA; NELAS; DUARTE, 2011; SCHWARTZ  et al, 

2012). Sendo assim um aspecto positivo para mães deste 

estudo em relação à prática do aleitamento materno, visto que 

a maioria encontra-se nas faixas etária mais avançada de 

idade. Mostra que as mães estão mais preparadas para 

enfrentar a gestação, suas responsabilidades, conhecimentos e 

habilidades que vão ser importantes para a vida dela e do bebê 

(OLIVEIRA; FANARO, 2015). 

Com relação às profissões das mães de crianças 

participantes do estudo, 16 (31,4%) mulheres eram donas de 

casa e 20 (39,2%) mães relataram que exerciam outras 

diversas profissões como: agricultora, agente de registro, 

auxiliar de serviços gerais, agente de saúde, auxiliar de 
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professora, balconista, cabelereira, cozinheira, cantora, 

estudantes, manicure, vendedora, segurança e técnica de 

enfermagem. 

Com relação à profissão das mães, obteve-se uma 

predominância daquelas que cuidam da casa. Da mesma forma 

encontrou-se no estudo de Farias e Wisniewski (2015) o que foi 

favorável ao processo de amamentação exclusiva, pois a 

permanência dessas mães sempre em casa no dia a dia, 

principalmente nos primeiros dias de vida, com seus filhos 

facilita para que a mãe possa ter um maior tempo de duração 

da amamentação e um estabelecimento de vínculo e laços 

entre a mãe e o filho. 

Em relação aos índices antropométricos analisados, 

verificou-se que a maioria das crianças encontra-se em um 

estado nutricional adequado em relação a todos os índices. Em 

relação ao índice antropométrico Peso/Idade (P/I) observou-se 

que 48 (94,1%) crianças estavam com peso adequado para 

idade. No índice Estatura/Idade (E/I) foi constatado que 100% 

apresentava estatura adequada para idade, e no IMC/I 33 

(64,7%) apresenta eutrofia, com base em dados descritos na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2. Estado Nutricional das crianças de uma creche no 
Município de João Pessoa/PB, 2017. 
Variáveis Feminino Masculino Total p* 

               

n 

                 

% 

         

n 

               

% 

           

n 

              

% 

 

P/I        

Adequado 15,0 88,2 33,0 97,1 48,0 94,1 0,241 

Elevado 2,0 11,8 1,0 2,9 3,0 5,9  
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Total 17,0 100,0 34,0 100,0 51,0 100,0  

E/I        

Adequada 17,0 33,3 34,0 66,6 51,0 100,0  

IMC/I        

Magreza  0,0 0,0 1,0 2,9 1,0 2,0  

Eutrofia 12,0 70,5 21,0 61,8 33,0 64,7 0,454 

Risco de 

sobrepeso 

1,0 5,9 6,0 17,7 7,0 13,7  

Sobrepeso  2,0 11,8 5,0 14,7 7,0 13,7  

Obesidade 2,0 11,8 1,0 2,9 3,0 5,9  

Total 17,0 100,0 34,0 100,0 51,0 100,0  

Legenda: I = idade; P= peso e A= altura. 
*Teste estatístico Qui-quadrado de Pearson 
Fonte: Dados próprios desta pesquisa, 2017. 

 

Com relação ao estado nutricional analisado pelo 

IMC/Idade constatou-se que a maioria das crianças apresenta 

eutrofia. Em pesquisa realizada por Minossi et al (2013), na 

análise do indicador IMC/I, verificaram-se que mais da metade 

da população 58,5% (62) das crianças avaliadas eram 

eutróficas, 38,7% (41) apresentaram excesso de peso e apenas 

3 (2,8%) crianças apresentavam magreza. 

No estudo de Moreira et al (2012) mostraram que de 192 

crianças menores de 5 anos da região nordeste, a prevalência 

de excesso de peso foi de 28,5%. 

Em relação a estes estudos comparados, apresentam 

resultados semelhantes, mostrando sempre que a maioria das 

crianças analisadas quanto ao IMC/I é classificada em estado 

nutricional de eutrofia, uma pequena parte apenas apresenta 

magreza, gerando uma preocupação apenas com uma parcela 

dessas crianças que apresentam risco de sobrepeso, excesso 
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de peso ou obesidade. A prevalência do excesso de peso na 

população estudada foi de 33,3%, considerando o somatório 

das crianças em risco de sobrepeso, com sobrepeso e 

obesidade.  

Visto que a obesidade na infância pode permanecer até 

a vida adulta, e constitui um fator de risco para Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT) como hipertensão arterial, 

dislipidemias, cardiovascular, câncer, diabetes tipo 2, artrite e 

doenças na vesícula biliar. Além disso, as crianças obesas 

estão propensas a passar por estresse psicológico como 

também podem ocorrer complicações respiratórias, 

imunológicos, hormonais ou problemas ortopédicos. Daí vem à 

importância e necessidade da avaliação e monitoramento do 

estado nutricional e crescimento das crianças (MOREIRA et al,  

2012; FREITAS et al, 2014; OLIVEIRA; FANARO, 2015; 

TONELLO et al, 2015). 

Com relação ao índice antropométrico Peso/Idade (P/I), 

apenas algumas crianças apresentavam peso elevado e 

nenhuma tinha baixo peso para idade. No índice Estatura/Idade 

(E/I) foi constatado estatura adequada em toda população 

participante, logo nenhuma das crianças apresentou baixa 

estatura, indicando que não apresentaram problemas no 

crescimento, sendo resultando do processo de transição 

nutricional que vem ocorrendo no Brasil, caracterizado pela 

diminuição da ocorrência da desnutrição e aumento da 

obesidade. 

 Resultados semelhantes obteve-se em Cavalcante, 

Lima e Arruda (2016) que também verificaram um percentual 

alto de 92,8% (90) crianças que tinham o peso adequado para 

idade e 7,2% (7) com peso elevado para sua idade e nenhuma 

criança apresentou baixo peso para idade. Em Gonçalves et al 
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(2015) quanto ao índice E/I observaram adequação em todas 

as crianças. 

Do total de participantes, apenas 3 (6%) que não 

amamentaram.  

Com relação à prática da amamentação, mostrou-se que 

as maiorias das crianças analisadas receberam aleitamento 

materno por algum período de tempo, e mais da metade da 

população a duração da amamentação foi de um tempo igual 

ou superior a 6 meses. Os motivos por qual a criança não 

recebeu leite materno relatados pelas mães foram: a criança 

não quis ou era prematura.  

A prática do aleitamento materno promove benefícios 

não só para o bebê, mas também para a mãe. Em longo prazo, 

as mães que amamentam têm menor risco para desenvolver 

câncer de mama e nos ovários, além de que a duração da 

amamentação está relacionada com a perda de peso após o 

parto. (OLIVEIRA; FANARO, 2015; FARIAS E WISNIEWSKI, 

2015; SANTOS; CESAR; NUNES, 2016). 

Em relação ao tempo de aleitamento materno exclusivo 

das crianças foram classificados, observando-se que 39% 

mamou até os 6 meses de vida, conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Tempo de amamentação exclusiva de crianças em 
uma creche municipal de João Pessoa – PB, 2017. 

Tempo de aleitamento materno exclusivo 

 n % 

2 dias 1 2,0 

15 dias 3 5,9 

2 meses 2 3,9 
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3 meses 7 13,7 

4 meses 6 11,9 

5 meses 2 3,9 

6 meses 20 39,2 

7 meses 3 5,9 

8 meses 3 5,9 

9 meses 1 2,0 

Fonte: Dados próprios desta pesquisa, 2017. 

 

Quanto aos motivos pelo qual a criança deixou 

totalmente de amamentar, a maior parte das crianças (34%) 

deixou de amamentar por vontade própria, de acordo com a 

Figura 1. 

 

Figura 1. Motivos pelo qual as crianças deixaram totalmente 
de amamentar, João Pessoa -PB - 2017. 

 

34%

24%

20%

16%

6%

Motivos de abono da amamentação

A criança deixou de
amamentar por vontade
própria

A mãe foi trabalhar

A mãe deixou de oferecer
leite materno para criança ir á
creche ou por estar grande

A mãe tinha pouco ou não
tinha mais leite

Outros: Continua
amamentando, engravidou ou
problema de saúde
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Fonte: Dados próprios desta pesquisa, 2017. 

 

Quanto aos motivos pelo qual a criança deixou 

totalmente de amamentar, a maior parte crianças deixou de 

amamentar por vontade própria, mais uma boa parcela porque 

a mãe foi trabalhar, portanto quando as mães voltam ao 

trabalho após licença de maternidade acaba interferindo na 

amamentação, elas acabam por ficar sem tempo para se 

dedicar totalmente aos filhos e por isso muitas vezes decidem 

parar de amamentar de forma precoce (SILVA; DAVIM, 2012; 

OLIVEIRA; FANARO, 2015). 

O trabalho materno pode ser um dos motivos que 

contribui para o desmame precoce. Por isso criou-se uma Lei 

na constituição de 1988, para minimizar as chances de 

diminuição do tempo de aleitamento materno e incentivar essa 

prática, em que garante o direito às mulheres que trabalham e 

se tornam mães uma licença a maternidade (120 dias) sem 

causar alterações salariais (BRASIL, 2010; FARIAS E 

WISNIEWSKI ,2015). 

Na relação estado nutricional das crianças com tempo 

da amamentação foi constatado uma relação negativa do tempo 

de amamentação de forma exclusiva com o IMC (r = -0,317 e p 

= 0,023 ) e positiva com a altura das crianças (r = 0,435 e p = 

0,006 ), mostrando que quanto maior o tempo de 

amamentação, menor o IMC e  maior a altura das crianças. No 

entanto mostrou-se que o tempo de amamentação não teve 

relação com o peso analisado de forma isolada (r = 0,049 e p = 

0,0734). 

Das 32 crianças que apresentaram eutrofia, 27 

amamentaram de forma exclusiva por tempo igual ou superior 

a 6 meses, dessas 74,1% (20) apresentaram eutrofia, e das 3 
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crianças que se apresentaram obesas, as 3 amamentaram de 

forma exclusiva por menos de 6 meses. Mostrando também 

através dos dados da Tabela 4, que pode haver uma relação 

entre o tempo de amamentação e o estado nutricional das 

crianças. 

 

 

Tabela 4. Relação do tempo da amamentação e o estado 
nutricional das crianças de uma creche municipal de João 
Pessoa – PB, 2017. 

Relação TA X EN 

 Amamentação 

< 6 meses 

Amamentação 

≥ 6 meses 

Não 

amamentou 

 

 n % n % n % 

Magreza 0 0 1 3,7 0 0 

Eutrofia 12 57,1 20 74,1 1 33,3 

Risco de 

sobrepeso 

3 14,3 3 11,1 1 33,3 

Sobrepeso 3 14,3 3 11,1 1 33,3 

Obesidade 3 14,3 0 0 0 0 

Total 21 100 27 100 3 100 

Fonte: Dados próprios desta pesquisa, 2017. 

 

Neste estudo mais da metade das crianças analisadas 

amamentou por 6 ou mais meses de forma exclusiva, e destas 

a maioria apresentaram estado nutricional adequado (eutrofia). 
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Apresentando um valor semelhante à prevalência de eutrofia 

encontrada por Freitas et al (2014) em que dentre as crianças 

analisadas na pesquisa, as que receberam aleitamento materno 

exclusivo por 6 meses ou mais (62,5%) que correspondeu a 

mais da metade da população total estudada, notou-se uma 

prevalência de eutrofia (80%) e sobrepeso (20%), mostrando 

assim resultado semelhante, evidenciando relação entre o 

aleitamento materno e estado nutricional. 

Neste estudo foi evidenciado que um pouco mais da 

metade da população amamentou por 6 ou mais meses de 

forma exclusiva, como recomenda a OMS o que evidencia que  

isso pode ter contribuído para grande parte das crianças 

apresentarem um estado nutricional mais adequado eutrofia, 

constatando-se uma relação do tempo de amamentação e o 

estado nutricional (BRASIL, 2009). 

Ferraria, Rodrigues e Macedo (2013) observaram que o 

aleitamento materno durante pelo menos seis meses 

apresentou um efeito protetor contra o risco de sobrepeso e 

obesidade em uma amostra de crianças em idade escolar.  

Em estudo de Caldeira, Souza e Souza (2015) também 

verificaram uma relação positiva entre o aleitamento materno 

de forma exclusiva por 6 meses ou mais e a ausência de 

excesso de peso em crianças de 4 a 5 anos.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados deste estudo mostram que a maioria das 

crianças apresenta um estado nutricional adequado em relação 

a todos os índices analisados peso, altura e IMC para idade e 

sexo da criança. E que a prática do aleitamento materno de 

forma exclusiva por tempo adequado, ou seja, 6 meses ou mais, 
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contribui para que as crianças apresentem um estado 

nutricional mais adequado, prevenindo assim o sobrepeso e 

obesidade nas crianças de 2 a 6 anos. 

Além de que, muitos outros estudos também mostraram 

resultados semelhantes ao que foi evidenciado nesse estudo, 

portanto o que reforça o resultado e relação existente entre o 

tempo da prática da amamentação e o estado nutricional das 

crianças pré-escolares. 
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RESUMO: A deficiência de micronutrientes pode acarretar em 
sérios prejuízos para a saúde, principalmente entre os grupos 
mais vulneráveis, devido suas características biológicas, no 
intuito de prevenir esses agravos o Ministério da Saúde criou o 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 
(PNVITA), onde o mesmo deve atuar na atenção básica a 
saúde, mais precisamente na Estratégia Saúde da Família 
(ESF), portanto este trabalho objetivou avaliar a efetivação do 
PNVITA em crianças, através de relatos da ESF em um 
município do sertão da Paraíba, onde foi realizada uma 
pesquisa descritiva em todas as Unidades de Saúde da Família 
do município, sendo entrevistados 7 Enfermeiros, sendo 1 o 
coordenador de imunização, 22 Agentes Comunitários de 
Saúde, e a atual gestora de saúde do município com 
abordagem qualitativa e quantitativa, foi possível analisar como 
se encontrava a distribuição das cápsulas do micronutriente no 
município da suplementação nas crianças acima de 18 meses, 
visto que, ocorre demora no envio deste suplemento ao 

mailto:jousianny@hotmail.com
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município, bem como, verificou-se a falta de capacitação, entre 
os profissionais integrantes da ESF. Sendo assim foi possível 
identificar diversas fragilidades no tocante ao PNVITA no 
município, fazendo-se necessário intensificar as ações na 
atenção básica a fim de orientar as famílias quanto à 
importância desse micronutriente, com apoio e parcerias do 
governo municipal e estadual, a fim de melhor efetivar esse 
Programa. 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Micronutriente. 

Suplemento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é uma necessidade básica, e direito do ser 

humano, e, simultaneamente uma atividade cultural, permeada 

por crenças, tabus, distinções e cerimônias, porém, uma 

alimentação deficiente em micronutrientes pode comprometer a 

saúde, e os mecanismos de aprendizagem por toda uma vida 

(BARROS et al., 2016). 

A deficiência de micronutrientes, afeta uma a cada três 

pessoas no mundo, totalizando em média mais de meio bilhão 

da população mundial, entre elas destaca-se a deficiência de 

vitamina A, que ainda se configura como problema de saúde 

pública em várias regiões do Brasil, segundo a Pesquisa de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) em 2006 

a Deficiência de Vitamina A (DVA) atingia em média 17,4% das 

crianças e 12,3% das mulheres em idade fértil, e entre suas 

manifestações clínicas, estão a cegueira, a resposta 

imunológica diminuída e a morte materna infantil (BRASIL, 

2007; BRASIL, 2006). 
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Os grupos de maior vulnerabilidade são as crianças e as 

gestantes, devido suas características biológicas, tendo em 

vista que uma alimentação e nutrição adequado tem grande 

impacto na saúde infantil, principalmente pela influência 

decisiva que o estado nutricional exerce sobre os riscos de 

morbimortalidade e sobre o crescimento, desenvolvimento 

humano e saúde das crianças, onde sua repercussão poderá 

influenciar na vida adulta (BARROS et al., 2016). 

Portanto a suplementação de vitamina A constitui-se a 

estratégia mais eficaz para prover vitamina A em indivíduos 

com riscos para desenvolver a deficiência. No Brasil, As 

primeiras atividades de controle da Deficiência de Vitamina A 

(DVA) surgiram por volta de 1983 com intervenções constantes 

no estado da Paraíba e Pernambuco. Em 1994 o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria 2.160 de 29 de dezembro de 1994, 

criando no Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) 

O Programa Nacional de Controle da Deficiência de Vitamina A 

e em 2005 foi instituído através da Portaria n° 729, de 13 de 

maio de 2005 o Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A (BRASIL, 2013; BRASIL, 1994; MARTINS 2007ª). 

E segundo a Portaria 2.160, de 29 de dezembro de 1994, 

a estratégia recomendada consiste em distribuir às cápsulas de 

megadoses de vitamina A em parceria com o programa de 

imunização, por questões operacionais e econômicas, 

objetivando uma maior divulgação e cobertura da 

suplementação, porém as normas do Programa também 

abriram possibilidade dessa distribuição ocorrer na rotina dos 

serviços de saúde nas Unidades de Saúde da Família (USFs) 

(BRASIL, 1994; MARTINS, 2007b) 
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No Brasil a Equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) 

surgiu com a finalidade de promover saúde para além das 

ações curativas, realizando prevenção e emancipação de seus 

usuários a partir de uma atenção integral, em parceria com a 

participação popular, essa equipe acompanha o estado de 

saúde da população, oferecendo serviços de atenção primária 

á saúde, como vacinação, pré-natal, e administração das 

megadoses de vitamina A, assim como, realiza o 

acompanhamento de crianças e puérperas quanto a 

suplementação, mantendo a rotina de registro do que foi 

aplicado para cada indivíduo, a fim de oferecer uma boa 

cobertura do Programa, prevenindo o surgimento de casos de 

DVA nos grupos mais vulneráveis (SENA; PEREIRA; 

RODRIGUES, 2015; BRASIL, 2009). 

Há evidências acerca do impacto da suplementação de 

vitamina A em crianças de 06 a 59 meses de idade que apontam 

a redução de risco global de morte em 24%, de complicações 

por diarreia, e 28% de mortalidade por outras causas, e 45% 

em crianças HIV positivo. Diante desses resultados a OMS 

recomenda à administração de suplementos de vitamina A para 

prevenir a carência nutricional, a xeroftalmia, entre outros 

problemas (BRASIL, 2009). 

Considerando a existência do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A, buscou-se responder quais são 

as possíveis fragilidades e limitações do Programa no município 

de Teixeira-PB através dos relatos de profissionais da Equipe 

Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Sendo assim, o presente trabalho objetivou avaliar a 

efetivação do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A em crianças do município de Teixeira, no sertão 
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paraibano, sob a ótica dos profissionais da equipe da ESF do 

referido município.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma análise descritiva quanto à efetividade 

das ações do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A (PNVITA), a fim de investigar todas as suas 

limitações, propondo estratégias para melhor efetivá-lo. Os 

métodos foram empregados em um levantamento de campo 

realizado em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do 

município de Teixeira e na Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) com abordagem qualitativa e quantitativa. 

A população foi composta de enfermeiros, Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) das seis (06) Unidades de Saúde 

da Família (USF), além do gestor de saúde do município. 

Os critérios de inclusão no estudo foram ser profissionais 

das USF’s que estivessem atuando no município durante a 

pesquisa e gestor de Saúde municipal. 

Os critérios de exclusão foram enfermeiros, ACSs, ou 

gestor de saúde que estivessem de licença. 

A pesquisa buscou avaliar a efetivação do PNVITA com 

base nos estudos de Paiva et al. (2011) sobre O Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A no Estado da 

Paraíba o qual retrata uma análise a partir do relato de 

profissionais da Equipe de Saúde da Família, entretanto a 

presente pesquisa foi realizada em municípios com 

características diferentes do estudo supracitado. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, e foram utilizados questionários validados, 
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adaptados e elaborados com base nos questionários do 

Relatório de Pesquisa do Ministério da Saúde sobre Análise do 

Programa Vitamina A Mais e do Acompanhamento das 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família em município da 

região Nordeste do Brasil. 

A amostragem da pesquisa foi do tipo probabilística por 

conglomerado onde inicialmente foi entrevistada a Enfermeira 

coordenadora de imunização do município, na sala de vacina, 

e os enfermeiros foram entrevistados em cada uma das USFs 

onde os mesmos atuam, assim como, os ACS, foram 

entrevistados em todas as Unidades de Saúde durante a rotina 

diária de atendimentos e por fim foi entrevistado o gestor de 

saúde municipal. 

Ao todo foram entrevistados a enfermeira coordenadora 

da Imunização, e todos os enfermeiros das seis USF’s e os ACS 

residentes da zona rural e urbana. 

A participação dos sujeitos desse estudo foi voluntária, 

atendendo a resolução 466/2012 que trata de pesquisas ou 

testes realizados com seres humanos, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde, e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos, sob protocolo 

nº. 1.445.736, os dados foram coletados e armazenados no 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versão 22.0 (BRASIL, 2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os A amostra foi constituída por 7 enfermeiros e 22 ACS 

das 6 USFs do município de Teixeira e dos enfermeiros 6 atuam 

nas USF e uma é a Coordenadora de Imunização do Município 

(CIM)  que trabalha em uma das USFs onde atualmente 
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funciona a sala de vacina do município, e dos ACSs 59,1% 

trabalham em micro áreas da zona urbana e 40,9% trabalham 

em micro áreas da zona rural com idade variando entre 22 e 59 

anos. 

Dentre os aspectos positivos do programa no município, 

pode-se citar a realização do registro no Mapa Diário, mesmo 

que grande parte dos enfermeiros não administra o suplemento 

devido sua centralização em uma única USF, os mesmos 

afirmaram o registro no mapa diário de administração da 

vitamina A, porém nem todos conheciam a periodicidade do 

registro dessas informações e os órgãos de repasse. 

Quanto ao armazenamento das cápsulas, se dava em 

local incorreto de acordo com o relato dos enfermeiros, sendo 

armazenada na sala de vacinação sobre refrigeração e sem 

abrigo da luz solar, somente luz elétrica do local, assim como, 

foi relatado também nas mesas de atendimento na sala de 

enfermagem, pois o armazenamento é um ponto importante, já 

que o mesmo deve ser controlado a fim de evitar o desperdício 

das cápsulas, pois a mesma é muito sensível ao calor e luz 

solar, sendo indicado o armazenamento em local apropriado, 

fresco e arejado, e não exposto à luz do sol e claridade, nem 

sobre refrigeração ou congelamento (BRASIL, 2004; BRASIL, 

2005).  

No que diz respeito à avaliação sobre o PNVITA, entre 

os profissionais da atenção básica, todos os enfermeiros e 

ACSs referiram sobre a falta da vitamina A nas USFs, e no ano 

vigente já foi constatado por 85,7% dos enfermeiros a ausência 

dessa suplementação na unidade, visto que, está diretamente 

relacionado às fragilidades do Programa em relação a sua 

operacionalização, pois seu quantitativo deve está calculado de 
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acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de acordo com a população levantada no 

município, com a logística definida entre a secretaria de atenção 

á saúde e a secretaria de ciência, tecnologia e insumos 

estratégicos do Ministério da Saúde (MS), podendo haver 

solicitação de adicional da vitamina pelo gestor de saúde 

municipal (BRASIL, 2005). 

De acordo com alguns estudos quando a cobertura da 

suplementação apresenta-se insatisfatória, reflete-se nas 

dificuldades e desabilidades apontadas pelos profissionais 

responsáveis, e aplicadores das megadoses de vitamina A nas 

ESF (PAIVA, et al. 2011). 

E quanto a periodicidade correta da suplementação de 

vitamina A nas crianças todos os enfermeiros e a maioria dos 

ACSs relataram que a periodicidade deve ser semestral de 

acordo com o preconizado pelo PNVITA, entretanto 13,6% 

referiram outra periodicidade entre os ACSs onde 9,1% 

referiram ser anual e 4,5% relataram ser trimestral gerando 

desconhecimento da periodicidade preconizada pelo Programa, 

dados bem semelhantes aos resultados encontrados por Paiva 

et al (2011), onde cerca de 91,0% dos profissionais 

entrevistados afirmaram a periodicidade correta de acordo com 

o preconizado pelo Programa, e 5,4% não soube informar e 

3,6% mencionaram que poderia ser antes de completar quatro 

meses ou anualmente, gerando um fato preocupante, pois é 

através deles que as famílias são orientadas diariamente, 

quanto a administração desse micronutriente (BRASIL, 2013; 

PAIVA, 2011). 

 Um ponto que merece destaque é a falta de capacitação 

por parte dos profissionais a respeito do PNVITA, todos os 
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enfermeiros e 90,9% dos ACSs referiram nunca ter recebido 

alguma capacitação à respeito do Programa, acontecendo 

apenas um único relato em relação a um treinamento onde 

englobou todas as vacinas, dado também confirmado pela 

gestora de saúde do município pela falta de planejamento para 

capacitações a esses profissionais, demonstrando a 

necessidade de maiores esforços nesses aspectos, pois 

impede a real efetivação do Programa, visto que, é através 

desses profissionais que deve ocorrer registro no cartão de 

vacina da criança, orientação e palestras sobre a importância 

da vitamina A (BRASIL, 2004). 

É de grande relevância a capacitação permanente, em 

todas as políticas e Programas de Saúde, e no que diz respeito 

ao PNVITA, de acordo com a Portaria nº 729 e no Manual de 

Condutas Gerais do Programa, é atribuição do MS e das 

secretarias estaduais e municipais apoiar a capacitação de 

recursos humanos, nas ações de saúde relacionadas ao 

controle e prevenção de deficiências nutricionais (BRASIL, 

2013; BRASIL 2004). 

Quanto ao conhecimento a respeito do PNVITA, todos os 

enfermeiros e ACSs referiram conhecer o Programa, e sobre as 

atividades desenvolvidas a fim de informar a população sobre a 

importância da vitamina A, 57,1% dos enfermeiros referiram 

não realizar nenhuma atividade de informação a população, 

entretanto 50,0% dos ACSs relataram ocorrer atividades de 

informação a população e 40,9% deles referiram que acontece 

orientações dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS 

aos responsáveis pelas crianças, orientações nas visitas 

domiciliares, palestras nas escolas da zona rural, de acordo 

com sua área de abrangência. 
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Foram questionados acerca de quais atividades são 

desenvolvidas na USF que está relacionada ao PNVITA, e dos 

enfermeiros entrevistados 28,6% referiram atividades como 

distribuição das megadoses de vitamina A, e 28,6% relataram 

acompanhar os cartões de vacina das crianças, e orientar os 

responsáveis quanto a administração da vitamina.  

E quanto ao conhecimento dos ACSs sobre as atividades 

desenvolvidas na USF, 22,7% dos ACSs referiram acontecer 

orientações aos responsáveis pelas crianças, 22,7% afirmaram 

a realização da administração da vitamina A em uma das USFs, 

4,5% citaram orientações dos enfermeiros aos ACS e 4,5% 

relataram palestras e atividades educativas sendo que 40,9% 

referiram não acontecer nenhuma atividade na USF, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Atividades desenvolvidas na USF relacionadas ao 

PNVITA, relato dos ACSs 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Segundo a Portaria nº 729 as atividades de informação, 

educação e comunicação sobre a vitamina A junto as famílias, 

objetiva ampliar o conhecimento das mesmas quanto a sua 

importância e a prevenir e recuperar os males causados pela 

DVA, e os municípios são responsáveis por fornecer ações 

básicas de saúde, e atividades educativas em alimentação e 

nutrição com a finalidade de prevenir e recuperar os agravos 

decorrentes da DVA (BRASIL, 2005). 

Diante do exposto é necessário que o município 

intensifique as ações, e atividades educativas relativas ao 

PNVITA, no intuito de informar a população de sua importância, 

além de orientar quanto a inserção de hábitos alimentares 

saudáveis com ingestão de alimentos fonte de vitamina A 

(CARVALHO et al., 2011). 

Sendo de grande importância a participação do 

profissional de nutrição, a fim de atuar na atenção básica a 

saúde, orientando e realizando atividades de educação 

nutricional para que as famílias tenham informação da 

importância da suplementação dessa vitamina, que deve estar 

associada a hábitos alimentares saudáveis, assim como, o 

conhecimento dos agravos decorrentes de falta de fontes de 

Vitamina A na alimentação de suas crianças. 

Quando questionados a importância da vitamina A, a 

maioria dos Enfermeiros e ACS relataram a relevância para a 

saúde das crianças, e com relação ao que pode acontecer a 

uma criança com DVA, a maioria dos Enfermeiros e ACSs 

referiram prejuízos á saúde, como problemas de visão e outros, 

e em relação aos alimentos fonte de vitamina A, a maioria dos 

Enfermeiros e ACSs referiram dois ou mais alimentos fonte de 

vitamina A. 
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No tocante a avaliação do funcionamento do Programa 

na USF a maioria dos Enfermeiros e ACSs referiram ser regular, 

enquadrando o restante do percentual em péssimo, ruim e bom 

de acordo com o demonstrado na Figura 2. 

Figura 2. Avaliação do funcionamento do PNVITA na USF 

relato dos Enfermeiros e ACSs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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funcionamento do PNVITA na área de abrangência que atuam 
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e um novo levantamento do total de crianças que devem ser 

suplementadas. 

Gestor de Saúde do Município 

Foram realizados alguns questionamentos a respeito do 

PNVITA a atual gestora de saúde do município, quanto à 

disponibilização de cartazes, documentos e materiais 

informativos, no qual a gestora de saúde relatou “a existência 

desse material e de acordo com a operacionalização do 

Programa sendo realizado em parcerias com outras áreas da 

secretaria de saúde, como o Centro de Atenção Psicossocial, 

Núcleo de Apoio á Saúde da Família e referencias 

intermunicipais”. 

Ao ser questionada sobre o encaminhamento das 

cápsulas de vitamina A se é realizado diretamente ao município 

ou descentralizado para a regional de saúde, bem como se 

ocorre algum atraso no recebimento da vitamina A e se e a 

mesma tem conhecimento do motivo, a mesma citou: “o 

município recebe a vitamina A através da 6ª gerência regional 

de saúde, “existe de fato a ocorrência do atraso, só que os 

motivos não são esclarecidos, quanto a relação do fluxo de 

distribuição ao município, de acordo com a rotina da sala de 

vacina, e com relação as estratégias de administração da 

vitamina A, ser através da rotina diária” 

Segundo o MS a suplementação de vitamina A deve ser 

enviado conforme logística definida entre a secretaria de 

atenção á saúde, secretaria de ciência, tecnologia e insumos 

estratégicos do MS, cuja quantidade é calculada de acordo com 

os dados do IBGE, onde o mesmo deduz através do registro 
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realizado da administração das megadoses, o saldo de 

produtos ainda disponíveis no município, e caso aconteça a 

falta o gestor municipal do SUS deve solicitar o pedido de um 

adicional, em tempo hábil, para não ocasionar descontinuidade 

do Programa, a fim de dar cobertura a todas as crianças 

(BRASIL, 2005). 

Também foi questionado se o município utiliza algum 

instrumento de registro de dados de administração de vitamina 

A e controle de estoque no âmbito dos serviços de saúde, e foi 

afirmado que o instrumento utilizado é através do Sistema de 

Informações do Programa Nacional de Imunizações, bem como 

o município utiliza o sistema de gerenciamento do PNVITA para 

informar os dados do acompanhamento. 

Quanto a existência de perdas das megadoses de 

vitamina A, foi relatado não ocorrer. Ao questioná-la se há 

algum planejamento para capacitação dos profissionais de 

saúde no que tange a importância do tema e aos procedimentos 

de operacionalização do Programa, bem como a realização de 

atividades educativas sobre o PNVITA nas USFs, a mesma 

citou “não acontece planejamento dessas capacitações, bem 

como não são realizadas atividades educativas com relação a 

importância do PNVITA.”  

Posteriormente, ao ser indagada se a gestora de saúde 

do município teria alguma sugestão para melhorar a efetividade 

do Programa, e a mesma relatou regularidade no 

estabelecimento das remessas. 

  



AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA 
A EM CRIANÇAS: UM OLHAR DA EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE 

UM MUNICÍPIO DO SERTÃO DA PB 

414 
 

4 CONCLUSÕES 

 

Diante do estudo foi possível observar diversas 

fragilidades entre elas a falta de capacitação dos profissionais 

da equipe saúde da família, visto que, não acontece 

planejamento a nível municipal dessa capacitação, e também 

foi demonstrado pelos Enfermeiros, ACS e gestor de saúde do 

município a frequente falta do suplemento na USF onde ocorre 

tal distribuição, o que tem levado a má efetivação do Programa, 

pois as megadoses distribuídas não suprem as necessidades 

de boa parte das crianças que devem ser suplementadas, e as 

ações desenvolvidas na USF são mínimas, além de 

ineficientes, pois faltam informações e orientações quanto a 

importância desse micronutriente e as causas de sua 

deficiência na saúde das crianças, visto que a partir do 

momento que os responsáveis são informados á respeito da 

importância da vitamina A, eles consequentemente procuram 

medidas preventivas quanto aos agravos á saúde dos 

acometidos pela DVA. 

Logo, sugere-se que essas ações devem ser planejadas 

entre a secretaria municipal de saúde e profissionais das USFs, 

assim como, esses profissionais devem estar devidamente 

capacitados para realização de tais ações, visto que é relevante 

suplementar e paralelamente informar a população com relação 

à importância do PNVITA. 

E diante de tais resultados, espera-se que tanto a atual 

gestão do município de Teixeira como gestores estaduais e de 

outros municípios adotem medidas que melhorem a efetivação 

desse programa, pois a DVA ainda continua em índices 

elevados no Estado da Paraíba. Bem como, sugere-se o 
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desenvolvimento para que futuros estudos sejam propostos a 

fim de investigar o real motivo da escassez das doses no 

município de realização da presente pesquisa. 
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RESUMO: A adaptação da palma forrageira ao clima do 
cerrado brasileiro, contribui para produção de frutos pela 
mesma. Entretanto este fruto ainda é pouco explorado para 
consumo humano, devido a sua pouca sazonalidade,o 
processamento contribui, em particular, para aumentar o seu 
consumo que pode ser na forma in natura ou no preparado de 
doce, suco, sorvete geleia. O trabalho teve como objetivo 
investigar os estudos sobre as cactáceas e seus frutos e ver 
sua importância para a sociedade. Foram pesquisados 
trabalhos nas bases eletrônicas Scielo, Google Acadêmico e 
Science Direct usando termos no idioma inglês e português, 
bem como o uso de nomes científicos dos frutos e espécies de 
árvores. Como resultado, pode-se observar que as cactáceas e 
seus frutos vem sendo cada vez mais utilizados pelo público em 
geral na formulação de novos produtos. Conclui-se que apesar 
da valorização das cactáceas e seus frutos, são necessários 
mais estudos a fim de compreender melhor esses produtos. 

Palavras-chave: Caatinga. Cactaceae. Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar da imagem mais conhecida da Caatinga como 

pertencente a uma região pobre, esta é a mais rica do Brasil, 

sobre a diversidade de espécies de plantas, uma vez que se é 

comparada a outros ecossistemas. Além disso, a região ampara 

um grande número de espécies vegetais endêmicas, em 

especial na família Cactaceae (LUCENA et al., 2012), muitas 

das quais foram pouco estudadas e, consequentemente, seus 

benefícios não são desfrutados pelo homem. 

Uma das espécies que mais representam a Caatinga no 

Brasil é o cacto colunar Mandacaru DC. ssp. Jamacaru, 

conhecido como mandacaru. É amplamente distribuída na 

região e tem significativa importância para o desenvolvimento 

sustentável e conservação da biodiversidade deste bioma 

(ALENCAR et al., 2012a). O uso medicinal do cacto mandacaru 

é pouco difundido, mas popularmente se atribui às raízes e ao 

caule ação diurética e benéfica às complicações do coração, 

doenças respiratórias e renais. Toda a planta é usada no 

combate ao escorbuto e nas afecções do aparelho respiratório 

(ZARA et al., 2012). 

         A adaptação da palma forrageira ao clima do cerrado 

brasileiro, contribui para produção de frutos pela mesma. No 

entanto este fruto ainda é pouco explorado para consumo 

humano, devido a sua pouca sazonalidade, bem como a 

presença de pelos lignificados dificultarem sua ingestão, o 

processamento contribui, em particular, para aumentar o seu 

consumo (GRANGEIRO et al., 2007), dentre as quais se 

enquadra a elaboração de geleia.  

De acordo com Madureira et al., (2011), apesar de ser 

cultivada no Nordeste brasileiro apenas para utilização dos 
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cladódios na alimentação animal, seu fruto, conhecido como 

figo-da-índia, é consumido em países do hemisfério norte.  

O facheiro (Pilosocereus pachycladus) é uma espécie de 

até 4 metros de altura e encontra-se nos estados do Maranhão, 

Piauí e Ceará habitando formações savânicas 

(cerrado/caatinga) ou carnaubais (MENEZES et al., 2013). 

Seus frutos são bastante consumidos por pássaros (ABUD et 

al., 2010).  

Lima et al., (2007) relataram que o facheiro tem sido 

utilizado na alimentação humana como plantas frutíferas e mais 

recentemente, com o devido tratamento tem-se utilizado 

também os caules na alimentação humana, na produção de 

doces, bolos, bolachas, cocadas e musses. 

 Os produtos conservados com açúcar como é o caso da 

fabricação de geleia possibilita que o consumidor tenha acesso 

a um produto que apresenta em sua composição, dentre os 

componentes as fibras, vitaminas e minerais (RIBAS; 

BURATTO; PEREIRA, 2017).  

Desta forma, torna-se necessário estudos que mostrem 

a viabilidade e aplicabilidade da produção de geleia de figo-da-

índia com grande potencial para ser incorporado na 

alimentação humana, bem como a caracterização de seu valor 

nutricional, visto que há uma escassez na literatura científica 

destas informações. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram realizadas buscas de dados nas bases eletrônicas 

Scielo, Google Acadêmico e Science Direct usando termos no 

idioma inglês e português, bem como o uso de nomes 

científicos dos frutos e espécies de árvores. O período de busca 
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correspondeu aos anos de 2000 até 2017, onde 26 artigos 

foram selecionados para o desenvolvimento da presente 

revisão, levando-se em consideração a adequação ao tema.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O gradual interesse mundial por frutas nativas do Brasil 

tem incentivado a realização de pesquisas na Caatinga, um dos 

biomas tipicamente brasileiros. Essa tendência vem sendo 

ampliada à medida que as pesquisas têm comprovado os 

efeitos benéficos à saúde, exercidos por diversos fitoquímicos 

naturalmente presentes nesses vegetais (OLIVEIRA et al., 

2010).  

A maioria das frutas contêm quantidades apreciáveis de 

micronutrientes, além de propor nutrientes essenciais, como 

minerais, fibras, vitaminas e compostos fenólicos secundários 

(RUFINO et al., 2010). E, segundo Martins et al., 2014, a oferta 

distinta de alimentos regionais em diversas regiões brasileiras 

influência de forma específica o consumo e a produção de 

alimentos. 

 Variadas são as espécies frutíferas nativas e exóticas de 

importância econômica com potencial para exploração na 

região semiárida, pelas possibilidades de se produzir frutas de 

qualidade para competir tanto no mercado interno como 

externo. Os estudos com espécies frutíferas nativas contribuem 

para o desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias 

sociais com o semiárido, auxiliando os agricultores a descobrir 

as potencialidades do bioma Caatinga (LIMA et al., 2016). 
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Tabela 1. Principais espécies frutíferas da Caatinga. 

Autor e Ano 

da 

publicação  

Espécie de 

árvore  

Nome 

popular da 

árvore 

Uso do fruto  

Melo et al., 

2017 

Cereus 

jamacaru DC 

Mandacaru Consumo 

humano 

Medeiros et 

al., 2016 

Pilosocereus 

pachycladus  

Facheiro 

 

Elaboração 

de doce em 

calda 

Fidelis et al., 

2015 

Opuntia fícus 

indica L. Mill 

Figo-da-Índia Elaboração 

de sorvete e 

iogurte 

 

O Brasil é o país que apresenta a maior diversidade 

genética vegetal do mundo, com cerca de 55.000 espécies 

catalogadas e que se destaca pela riqueza em espécies com 

potencial para uso na agricultura, melhoramento genético e 

domesticação de frutíferas. O aproveitamento da variabilidade 

genética dessas espécies tem sido modesto em relação ao seu 

valor estratégico para o desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios (LUNA; RAMOS JUNIOR, 2005). 

Considerando o Nordeste brasileiro, a família Cactaceae 

é uma das mais representativas e, segundo Castro (2008), é um 

grupo dentro das angiospermas de importância econômica 

relevante, visto que, algumas de suas espécies, são utilizadas 

como forragem, alimento humano, medicinal e ornamental, 
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além de realizarem interações ecológicas com a fauna. No 

semiárido nordestino, as cactáceas destacam-se também 

culturalmente para inúmeros agricultores. Entretanto, são 

escassos os estudos que abordam o conhecimento que essas 

pessoas possuem em relação aos cactos (ANDRADE et al., 

2006a; 2006b)  

A palma forrageira é nativa do México e bem adaptada 

às zonas áridas e semiáridas no mundo (STINTZING; CARLE, 

2005). É uma planta perene com grande teor de água em seus 

tecidos e de nutrientes digestíveis totais na matéria seca, a 

qual, durante décadas foi muito utilizada no Semiárido brasileiro 

como suplemento alimentar para os ruminantes nos períodos 

de estiagem, mas vem se tornando um componente 

indispensável na dieta de bovinos, caprinos e ovinos, 

independente do período do ano (SILVA et al., 2013). 

A maior área de palma forrageira no Nordeste se 

concentra no agreste e sertão dos estados de Alagoas e 

Pernambuco. A Palma está presente em todos os continentes 

com diversas finalidades podendo ser usada na alimentação de 

ruminantes, na alimentação humana, na produção de 

medicamentos, cosméticos e corantes, na conservação e 

recuperação de solos, além de uma infinidade de usos. É a 

planta mais explorada e distribuída nas zonas áridas e semi-

áridas do mundo, contudo sua real dimensão produtiva ainda 

não foi plenamente conhecida no Nordeste. (LEITE, 2006). 

Devido às suas características, a palma forrageira 

(Opuntia fícus indica Mill), que se adapta morfofisiologicamente 

bem às condições adversas do semiárido, possui grande 

quantidade de água, é rica em resíduos minerais como cálcio, 

magnésio, sódio, potássio e vitaminas A, C e do complexo B em 

quantidades muito superiores às encontradas em alimentos 
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como repolho, couve, beterraba, banana e maçã, com a 

vantagem de ser um produto econômico e barato 

(BETANCOURT-DOMÍNGUEZ, 2006). 

A fruta (figo-da-índia) é doce, suculenta, comestível, com 

5 a 10 centímetros de comprimento e 8 a 10 centímetros de 

largura, piriforme, amarelo-esverdeada, laranja, vermelha ou 

púrpura (CHIACCHIO et al., 2006) apresenta em sua 

composição betalaínas e betacaroteno (SILVA et al., 2013; 

OTÁLORA et al., 2016), com bastante polpa e uma casca fina 

(CHIACCHIO et al., 2006). É rica em glicose, frutose, pectina 

(KHARRASSI et al., 2016), vitaminas A e C e minerais como o 

cálcio e o magnésio (GALDINO et al., 2016), apresenta também 

flavonóides e ácidos fenólicos (CAGNO et al., 2016).  

 

Tabela 2. Estudos realizados com as algumas cactáceas 

encontradas no Brasil. 

Autor e Ano da 

publicação 

Nome científico 

da árvore 

frutífera 

Nome popular da 

cactácea 

Melo et al., 2017 Cereus jamacaru 

DC 

Mandacaru 

Medeiros et al., 

2016 

Pilosocereus 

pachycladus  

Facheiro 

 

 

No estudo realizado por Melo et al., (2017)  conhecendo 

a grande importância socioeconômica do fruto para a região 

Nordeste, teve por objetivo avaliar as mudanças na qualidade, 

compostos bioativos e atividade antioxidante de frutos de 

mandacaru nos seus diversos estados de maturação, visando 

definir um índice de maturidade viável que ajude a definir o 
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ponto de colheita, buscando valorizar a qualidade e viabilizar 

outras formas de aproveitamento. Os frutos do mandacaru 

(Cereus jamacaru) foram colhidos de plantas adultas em áreas 

rurais dos município de Campina Grande-PB e Barra de Santa 

Rosa-PB, Após a colheita, os frutos foram levados ao 

Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós-colheita do Centro de 

Ciências Agrárias, da Universidade Federal da Paraíba para 

avaliações. Ao final da pesquisa, Melo et al., (2017) concluíram 

que com base na estabilidade das características de qualidade 

o estádio de maturação início da pigmentação vermelha é o 

mínimo estádio em que frutos de mandacaru pode ser colhido 

para a obtenção da máxima qualidade de consumo. Os frutos 

do mandacaru completamente maduros apresentam elevado 

rendimento de polpa.  

Outro estudo que realça a importância das cactáceas foi 

realizado por Medeiros et al., (2016) onde objetivou-se a 

elaboração de geleia e doce em calda do cladódio do facheiro.  

Os cladódios de facheiro (Cereus squamosus) foram retirados 

de acervo particular da propriedade rural e local pertencente ao 

município de Bananeiras (PB) e conduzidos ao laboratório sob 

condições controladas de temperatura. O experimento foi 

realizado no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Produtos Fruto hortícolas, Campus de Bananeiras, pertencente 

à Universidade Federal da Paraíba. Ao final da pesquisa, 

Medeiros et al., (2016) chegaram a conclusão de que a geleia 

e o doce em calda apresentaram bons teores de sólidos 

solúveis e o pH ácido influenciará na conservação do fruto. 

Dessa forma, necessita-se de mais estudos na utilização do 

facheiro na alimentação humana. 

O consumo de frutos ocorre como fitoterápico, in natura 

ou no preparo de doce, suco, sorvete e geleia de polpas de 
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frutas (MADUREIRA et al., 2011). Os gelados comestíveis 

(sorvetes e iogurtes) estão presentes diariamente na mesa dos 

brasileiros, contudo pouco se sabe sobre a qualidade das 

mesmas, ainda mais as produzidas a partir de frutas da região 

semiárida.  

Segundo Ferreira (2008) o sorvete é um produto 

alimentício classificado como gelado comestível. Basicamente 

é uma mistura de gorduras e proteínas, com ou sem adição de 

outros ingredientes. Adicionam-se, também, substâncias que 

tenham sido submetidas ao congelamento.  

O iogurte por sua vez é um produto oriundo do leite, 

fermentado com ou sem a adição de polpa de frutas, está ligado 

a pessoas que preservam hábitos saudáveis. O iogurte possui 

um alto valor nutritivo e é considerado equilibrado e adequado 

a qualquer dieta, é importante que este tenha uma boa 

qualidade físico-química (FIDELIS et al., 2015). 

Consumidores mais exigentes e com maior poder de 

compra têm estimulado estudos com vistas ao aperfeiçoamento 

dos processos e melhorias da qualidade dos produtos 

agrícolas, resultando na adaptação de sistemas e 

equipamentos industriais. No processamento industrial de 

polpas, doces e demais derivados de frutas em estado fluido ou 

pastoso, os estudos das propriedades reológicas têm aplicação 

fundamental (GRANGEIRO et al., 2007). 

Dentre os vários produtos industrializados de frutas, a 

geleia é caracterizada como um produto de base gelatinosa, de 

estado semissólido e com elasticidade ao toque e ao corte, que 

retorna à sua forma primitiva após rápida pressão. O sabor deve 

ser próprio da fruta de origem, doce e semiácido. Os 

componentes básicos para sua elaboração são: fruta, pectina, 

ácido e açúcar (TOREZAN, 2000). 



CACTÁCEAS PRESENTES NA CAATINGA: IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO NA 

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 

426 
 

Segundo a legislação brasileira, geleia é um produto 

preparado pelo cozimento de frutas inteiras ou em pedaços de 

variadas formas, da polpa ou do suco de frutas. Tais 

ingredientes devem ser misturados com açúcares, com ou sem 

adição de água, pectina, ácidos e outros ingredientes até atingir 

consistência gelatinosa adequada. Além disso, as geleias 

podem ser classificadas segundo percentual da fruta ou de seus 

ingredientes como, comum e extra. A comum, a proporção 

mínima de 40 partes de frutas para 60 partes de açúcar, 

enquanto a extra, proporção mínima de 40 partes de frutas para 

60 partes de açúcar (BRASIL, 1978). 

Para a elaboração das geleias é aconselhável o uso de 

frutas com maturação ótima, pois estas apresentam maior 

concentração de pectina, melhor aroma, cor e sabor. Caso elas 

estejam muito maduras, fazer uma mistura com frutas menos 

maduras, para melhor formação do gel.  

As frutas devem ser selecionadas, lavadas, higienizadas, 

despolpadas e refinadas conforme já descrito em outros 

processamentos. Não se deve adicionar água às frutas para o 

processamento de geleia, exceto nos casos em que as frutas 

necessitam de uma cocção prévia ou para facilitar a dissolução 

do açúcar. O açúcar empregado com maior frequência na 

fabricação de geleias no Brasil é a sacarose de cana-de-açúcar 

(SANTOS; DE OLIVEIRA, 2015). 

Tabela referente aos diversos produtos obtidos a partir 

de formulações com os frutos das cactáceas o intuito de 

melhorar seu aproveitamento. 

Autor e Ano 

da 

publicação  

Espécie de 

cactaceas  

Nome 

popular da 

cactácea 

Formas de 

aproveitamento 

do fruto 
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De 

Medeiros et 

al., 2016 

Pilosocereus 

pachycladus  

Facheiro 

 

Elaboração de 

doce em calda 

Fidelis et 

al., 2015 

Cereus 

jamacaru 

Mandacaru Elaboração de 

sorvete e iogurte 

Fidelis et 

al., 2015 

Opuntia 

fícus indica 

L. Mill 

Figo-da-

Índia 

Elaboração de 

sorvete e iogurte 

 

De Medeiros et al., (2016) anteriomente já citados, 

desenvolveram doce em calda a partir do Facheiro 

(Pilosocereus pachycladus) e destacaram a importância de 

novos estudos a respeito dessa cactácea. 

Fidelis et al., (2015) conduziram um experimento no 

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos 

Frutihortícolas, Campus Bananeiras, PB, pertencente à 

Universidade Federal da Paraíba. Os frutos utilizados na 

pesquisa foram adquiridos em uma propriiedade rural e local 

pertencente ao município de Solânea, PB. Ao final do estudo, 

concluíram que o figo da índia e o fruto do mandacaru 

mostraram-se com grande potencial para o desenvolvimento de 

subprodutos como o sorvete e o iogurte. 

  

e CONCLUSÕES  

 

Com base nos estudos apresentados, percebe-se que cada 

vez mais que as cactáceas e seus frutos estão ganhando 

relevância no mercado de consumo a partir da formulação de 

novos produtos obtidos a partir deles. Dessa forma, são 

necessários estudos aprofundados a fim de compreender 
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melhor suas características e propriedades e seu valor na 

saúde humana. 
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RESUMO: O aumento das doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT) na população idosa tem representado 66,3% da carga 
de doenças. O aparecimento destas tem sido relacionado a 
quatro fatores de risco: hábitos alimentares inadequados, 
sedentarismo, uso indevido de bebidas alcoólicas e tabagismo. 
Esta pesquisa objetivou avaliar o estado nutricional de idosos 
com doenças crônicas não transmissíveis atendidos no 
município de Aguiar-PB. Tratou-se de uma pesquisa 
transversal, quantitativa, com idosos atendidos em uma 
Unidade de Saúde da família. Como instrumento foi utilizado um 
questionário semiestruturado com perguntas objetivas e 
subjetivas no qual foi aplicado, contendo aspectos 
sociodemoFiguras e avaliação antropométrica. A amostra foi 
composta por 60 idosos, cuja maioria estava na faixa etária de 
≥70 anos, sexo feminino (73,3%), estado civil casado (53,3%), 
renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (96,7%), residentes na 
zona urbana (96,7%) e com nível de escolaridade ensino médio 
incompleto (58%) e 35% de analfabetos. A DCNT mais 
prevalente no grupo foi a hipertensão arterial e acerca do 
estado nutricional a maioria adequado e apresenta fatores de 
risco de doenças cuidado à saúde deste grupo, a 
cardiovasculares muito aumentado devido ao consumo 
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alimentar inadequado. Este estudo tem relevância para a saúde 
pública, pois contribui através ações de cunho alimentar e 
nutricional para auxílio no processo do partir da vigilância 
alimentar e nutricional. 
Palavras-chave: Consumo de alimentos. Doença crônica. 

Idoso. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Legislação Brasileira juntamente com a OMS, de 

acordo com a Lei nº8.842/94, no seu segundo parágrafo que se 

refere ao ciclo de vida considera idosos, as pessoas com 60 

anos ou mais, de diferentes raças e etnias (CAVALCANTI et al., 

2010). Projeções indicam que no Brasil a população de idosos 

será de mais de 26,2 milhões de pessoas em 2020, 

representando 12,4 % aproximadamente. E, uma vez havendo 

esse crescimento demoFigura no grupo com a idade acima de 

60 anos poderão ocorrer algumas alterações nos padrões de 

saúde, a exemplo de aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) (CAMPOLINA; DINI; CICONELLI, 

2011).  

Diante da prevalência maior de DCNTs e de mortes por 

estas (correspondendo a 70%), o Ministério da Saúde 

desenvolveu o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das DCNTs no Brasil (BRASIL, 2011a). Tal 

plano engloba em suas ações o envelhecimento ativo e a 

alimentação saudável. Campolina et al. (2013), alerta sobre o 

aumento das DCNTs na população idosa, as quais tem 

representado 66,3% da carga de doenças. 

Duncan et al. (2012), considera ainda quatro fatores 

relacionados aos riscos de DCNTs: hábitos alimentares 

inadequados, sedentarismo devido a inatividade física, uso 
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indevido de bebidas alcoólicas e tabagismo. É importante 

reiterar que a ingestão excessiva de sal aumenta o risco para a 

hipertensão e o alto consumo de carne altamente processadas 

de ácidos graxos trans está correlacionada ao aparecimento de 

diabetes Mellitus e as doenças cardiovasculares. 

Indivíduos com baixa renda são mais vulneráveis a 

epidemia das DCNTs, devido ter pouco acesso aos serviços 

disponíveis de saúde, e assim estando mais expostos aos 

fatores de riscos, que estão ligados aos determinantes sociais, 

dentre estes predomina-se as despesas familiares com as 

doenças, e assim diminuindo a disponibilidade dos recursos 

para as necessidades do cotidiano, como a moradia, educação 

e a base primordial, a alimentação (MALTA et al., 2014). 

Com relação ao estado nutricional dos idosos, ocorrem 

várias alterações de composição corporal, a exemplo da 

redução do tecido muscular, redistribuição do tecido adiposo, 

diminuição da elasticidade e hidratação da pele. Tais mudanças 

tornam o grupo mais vulnerável e mais susceptível a apresentar 

obesidade e desnutrição, devido ao envelhecimento (CHAVES 

et al., 2013). 

Segundo Pfrimer e Ferriolli (2015), o perfil da ingestão 

alimentar inadequado está relacionado a um fator de risco 

nutricional na população idosa, pois percebe-se problemas 

tanto de obtenção quanto de preparo dos alimentos, 

desequilibrando a relação qualidade e quantidade, sendo esta 

uma influência nos riscos e na prevalência das DCNT. Segundo 

Malta et al. (2014), os idosos, em seu ciclo de vida, são mais 

propícios a adquirir DCNT devido a maior vulnerabilidade social, 

assim sendo, gera-se dificuldades para uma alimentação 

adequada que seja suficiente para atender as suas 
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necessidades fisiológicas, com finalidade de obter sucesso 

contra a epidemia dessas doenças crônicas. 

Diante desse contexto, o estudo objetivou-se em avaliar 

o consumo alimentar de idosos portadores de doenças crônicas 

não transmissíveis atendidos em uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) do município de Aguiar-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, com abordagem 

quantitativa (BONITA; BEAGHEHOLE; KYELLSTROM, 2010). 

Foi realizado com os idosos portadores de doenças crônicas 

não transmissíveis atendidas em uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) no município de Aguiar-PB. 

A população do estudo foi composta por 60 idosos 

portadores de DCNT, de ambos os sexos, cadastrados na USF 

Jose Paulino de Souza, os quais são residentes na área de 

abrangência no Município de Aguiar-PB. A amostra foi do tipo 

não probabilística por conveniência, onde a seleção dos 

sujeitos leva em consideração os que estarão ao alcance do 

investigador (ACEVEDO; NOAHARA, 2013).  

Considerou-se o seguinte método para levantamento do 

tamanho da amostra:  

 De acordo com a disponibilidade do pesquisador e do 

local, a pesquisa foi programada para um período de 

levantamento de dados em dois meses (22 de agosto a 

22 de outubro de 2016); 

 Convencionou-se uma média de 50 minutos para a 

explicação da pesquisa e entrevista por idoso, pois 

levou-se em consideração o tempo mínimo sugerido pelo 
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Conselho Federal de Nutrição (CFN) para consulta inicial 

de no mínimo 40 minutos (Resolução CFN Nº380/05); 

 A pesquisadora disponibilizou de dois turnos por dia para 

o levantamento dos dados três vezes na semana, dentro 

dos turnos de atendimento da unidade (oito horas por 

dia), o que gerou uma média de 60 idosos para compor 

a pesquisa. 

Considerou-se para inclusão na pesquisa os seguintes 

critérios: ser idoso com a idade de 60 anos ou mais e portador 

de DCNT, com capacidade de compreensão e interesse para 

participar da pesquisa e cadastrado na USF José Paulino de 

Souza, Aguiar – PB.  

Os critérios de exclusão da pesquisa foram: idoso não 

portador de DCNTs e/ou portador de doenças infecciosas; 

idosos portadores de doenças mentais e/ou com alterações de 

memória. 

Para descrição dos do perfil sociodemoFigura levou-se 

em consideração, aspectos da epidemiologia descritiva, os 

quais segundo Martins et al (2014) abordam a identificação das 

características dos sujeitos da amostra, bem como do 

fenômeno a ser descrito. Para tal, elaborou-se um questionário 

semiestruturado, aplicado pelo pesquisador, a fim de observar 

o perfil sociodemoFigura, avaliação nutricional e recordatório 

alimentar dos participantes da pesquisa. 

Para este questionário semiestruturado foram 

relacionadas perguntas objetivas e subjetivas, onde o 

pesquisador teve a possibilidade de ponderar sobre o tema 

proposto, com um contexto semelhante ao de uma conversa 

informal, obtendo um direcionamento ao tema, a fim de que os 

objetivos fossem alcançados, de acordo com o proposto por 

Boni e Quaresma (2005).  



CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS ATENDIDOS NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB 

437 
 

As variáveis sociodemográficas observadas foram: 

iniciais do nome, sexo, cidade de residência, gênero, renda 

familiar, nível de escolaridade, etnia, onde reside (rural ou 

urbana), tipo de doença crônica não transmissível 

diagnosticada. Os dados coletados para a avaliação nutricional 

forma: peso, altura. Dos quais se calculou-se o Índice de Massa 

Corporal (IMC) e observou-se a classificação do estado 

nutricional.  Foram aferidas ainda as medidas: de 

Circunferência do Braço (CB), Circunferência da Panturrilha 

(CP) e Circunferência da Cintura (CC), classificadas no próprio 

formulário. 

O material utilizado para medir as circunferências CC, 

CB, CP, foi realizado através de uma fita métrica inelástica. 

Após aferidas às medidas procedeu-se com as classificações. 

O Índice de massa corporal (IMC) foi calculado com base no 

peso (em quilogramas) divido pela altura (em metro) ao 

quadrado (BRASIL, 2011b). Depois de calculados o IMC por 

idoso da amostra foram classificados pelos pontos de corte: ≤ 

23 Kg/m2 baixo peso, >23 e < 28 Kg/m2 adequado ou eutrófico, 

≥ 28 e < 30 Kg/m2 excesso de peso ou sobrepeso, ≥ 30 Kg/m2 

obesidade OPAS (2002 apud TAVARES et al., 2015ª).  

Para a classificação da CB foram realizadas de acordo 

com os pontos de cortes: desnutrição severa (<25cm), 

desnutrição moderada (21-22cm) e adequada (>22cm), a 

circunferência da panturrilha foi: (≥ 31cm) adequado em massa 

muscular, (<31) inadequado em massa muscular OMS (1995, 

1998 apud MACHADO; COELHO, 2012), enquanto para a 

Circunferência da Cintura considerou-se os seguintes pontos de 

corte: normal (<80 cm e <94cm), aumentada (80 a 88cm ) e 

muito aumentada (<88cm a 102cm) para ambos os sexos 

(SCHER et al., 2013). 
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A pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Aguiar, na pessoa do seu responsável técnico legal 

por meio do Termo de Autorização Institucional. Posteriormente 

foi encaminhada e aprovada (parecer N° 1.687.938) pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa das Faculdades Integradas de 

Patos – FIP.  

Para a realização da pesquisa, foi explicado aos 

participantes o objetivo e relevância da mesma. Assim, aos que 

aceitaram a se submeter ao estudo foi disponibilizado e 

explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), onde cada participante da pesquisa assinou estando 

ciente de seus direitos, assim recebeu uma via deste termo. 

Estando, portanto, esta pesquisa de acordo com as exigências 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), na sua Resolução 466 de 

12 de dezembro de 2012 que revogou a Resolução 196 de 10 

de outubro de 1996. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil SociodemoFigura 

 

Observou-se no grupo analisado que a maioria da 

amostra era do sexo feminino, sendo 44 idosas (73,3%), idade 

superior a 70 anos (±0,81), estado civil casado, renda familiar 

de 1 a 2 salários mínimos, e ensino Fundamental incompleto, 

moradores da zona urbana correspondendo de acordo 

apresentado na Tabela 1. De acordo com análise estatística, 

não houve diferença entre os grupos masculino e feminino para 

as variáveis sociodemográficas. 
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No estudo de Gindri (2013) foram encontrados dados 

semelhantes a esse estudo, a renda familiar 

predominantemente entre os idosos foi de 1 a 2 salários 

mínimos. Schmitt (2011), foram encontrados dados 

semelhantes a esse estudo o nível de escolaridade da maioria 

da amostra: ensino fundamental incompleto 57,89%. 

 

Tabela 1. Distribuição dos dados sociodemoFiguras da amostra 

(N=60) 

VARIAVEIS Todos 
% 

Masculino 
n (%) 

Feminino 
n (%) 

Valor 

p* 
Sexo 60 (100) 16 (26,7) 44 (73,3)  
Idade     0,433 
≥60 e <65 12 (20,0) 5 (8,0) 7 (12,0)  
≥65 e <70 9 (15,0) 1 (2,0) 8 (13,0)  
≥70 39 (65,0) 10 (17) 29 (48,0)  
Estado civil    0,053 
Solteiro 9 (15,0) 1 ( 2,0 ) 8 (13,0)  
Casado 32 (53,0) 14 ( 23,0) 18 (30,0)  
Divorciado 3 (5,0) 1 ( 2,0 ) 2 ( 3,0 )  
Viúvo 16 (27,0)  16 ( 27,0 )  
Etnia    0,279 
Branco 29 (48,0) 6 (10,0) 23 (38,0)  
Amarelo 1 (2,0)  1 (2,0)  
Pardo 30 (50,0) 10 (17,0) 20 (33,0)  
Escolaridade    0,061 
Analfabeto 21 (35,0) 2 (3,0) 19 (32,0)  
Ensino 
Fundamental 
incompleto 

35 (58,3) 12 (20,0) 23 (38,3)  

Médio 
completo 

2 (3,3) 2 (3,3)   

Ensino 
superior 

2 (3,3)  2 (3,3)  

Renda    0,456 
1 a 2 salários 58 (96,7) 15 (25,0) 43 (71,7)  
3 a 4 salários 2 (3,3) 1 (1,66) 1 (1,66)  
Residência    0,456 
Urbana 58 (96,7) 15 (25,0) 43 (71,7)  
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Rural 2 (3,3) 1 (1,66) 1(1,66)  

* Teste estatístico Qui-quadrado de Pearson   

 

Na Tabela 2, estão distribuídos dados clínicos e 

nutricionais. Pode-se perceber que a maioria da amostra não 

pratica atividade física (86,7%), sendo que no grupo feminino o 

percentual de não praticantes foi ainda maior (91%), entretanto 

sem significância estatística (p = 0,113), quando se compara os 

grupos por gênero, assim sendo, a frequência masculina 

também é elevada (75%). Num estudo semelhante observou-

se percentuais de realização de atividade física maiores, onde 

para praticantes foi de 56,41 % e para não praticantes foi de 

43,59% (FONSECA; MOREIRA; SOUZA, 2010). 

Acerca do estado nutricional, quando comparados os 

grupos também não identifica-se diferença estatística 

(p=0,784), percebe-se que os grupos são estatisticamente 

semelhantes nesse ponto, havendo uma frequência elevada de 

sobrepeso e obesidade, sendo a maioria da amostra em 

mulheres (47,4%) e relativamente equilibrado com eutrofia em 

homens (44,0%). Estudo Malta, Papini, Corrente (2013) 

observou-se que a maioria da amostra estava classificada em 

eutrofia.  

Observou-se que 71,7% da amostra encontrava-se em 

risco nutricional muito aumento para doenças cardiovasculares, 

entretanto este risco foi menor quando comparado ao estudo de 

Scherer et al. (2013), onde 95,5% da amostra apresentou risco 

muito aumentado para o desenvolvimento de DCV. A relação 

entre grupos masculino e feminino para RDCV se mostrou 

estatisticamente significativa (p=0,031), sendo maior no grupo 

das mulheres, onde 80% da amostra feminina encontra-se em 

risco muito aumentado.  
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A frequência para CP e CB foi de 100% adequada para 

ambos grupos (feminino e masculino) na amostra. O estudo de 

Paz, Fazzio e Santos (2012), obtiveram dados divergentes de 

classificação acerca destas medidas, sendo (37,5%) adequado 

em ambos os sexos. 

Com relação a análise de adequação do consumo, não 

houve diferença estatisticamente comprovada entre os grupos 

feminino e masculino (p=0,171). É possível perceber que 90% 

da amostra está em desequilíbrio da ingestão calórica para 

excesso ou déficit, não estando compatível com a avaliação 

nutricional onde 41,7% da amostra encontra-se em estado 

nutricional adequado. É possível perceber ainda que no grupo 

masculino ¾ da amostra está com adequação de consumo em 

excesso energético e no grupo feminino metade de amostra 

está em déficit. 

 

Tabela 2. Distribuição dos dados clínicos e nutricionais da 

amostra (N=60 F/M) 

Variáveis Todos 

% 

Masculino 

n (%) 

Feminino 

n (%) 

Valor 

p* 

Atividade Física    0,113 

Sim 8 (13,3) 4 (25,0) 4 (9,9)  

Não 52 (86,7) 12 (75,0) 40 (91,0)  

Estado Nutricional    0,784 

Baixo Peso 7 (11,7) 2 (12,5) 5 (11,4)  

Adequado 25 (41,7) 7 (44,0) 18 (41,0)  

Excesso de peso 7 (11,7) 2 (12,5) 5 (11,4)  

Obesidade 21 (35,0) 5 (31,0) 16 (36,0)  

RDCV    0,031 

Sem risco 2 (3,3) 1 (6,0) 1 (2,0)  

Risco Aumentado 15 (25,0) 7 (44,0) 8 (18,0)  

Risco Muito 

Aumentado 

43 (71,7) 8 (50,0) 35 (80,0)  
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Analise Adequação    0,171 

Adequado 6 (10,0) 1 (6,0) 5 (11,0)  

Excesso 29 (48,3) 12 (75,0) 17 (39,0)  

Déficit Energético 25 (41,7) 3 (19,0) 22 (50,0)  

* Teste estatístico Qui-quadrado de Pearson   

 

3.2 Prevalência das DCNTs no Grupo de Idosos do Estudo 

 

Na figura 2 estão apresentadas as Doenças Crônicas 

não transmissíveis (DCNTs) diagnósticas nos participantes, as 

quais foram: hipertensão arterial (HAS), Diabetes Mellitus (DM), 

HAS/DM. Foi possível perceber que a hipertensão foi a doença 

mais diagnosticada, correspondendo 23 idosos do sexo 

feminino e 12 masculinos, ou seja, de 58,3% da amostra, onde 

a maior frequência foi observada no grupo feminino. 

 

Figura 2. DCNTs diagnósticas dos participantes da pesquisa 

(N=60) 

 

No estudo de Pimenta et al., (2015), para a DCNT pode-

se perceber dados semelhantes aos encontrados neste estudo, 

onde a prevalência da hipertensão arterial 69,9 %. Já no estudo 

de Campolina et al., (2013) a prevalência de hipertensão arterial 

sistêmica foi até maior que nesta pesquisa para o sexo feminino 
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(56,6%), e o masculino 49,5%, totalizando uma média de 

53,05% da amostra com esta DCNT. 

 

3.3 Avaliação do Consumo Alimentar 

 

Após análise em triplicata dos recordatório alimentar, 

realizou-se o consumo em gramas dos macronutrientes 

(carboidrato, lipídeos e proteínas), estes foram transformados 

posteriormente em calorias foi calculada a distribuição em 

percentual de consumo por idoso, a fim de proceder-se com a 

média por sexo e do grupo em percentual e gramas e desvio-

padrão (tabela 3).  Quando comparadas as médias dos 

consumos em gramas dos macronutrientes dos grupos 

(masculino e feminino) houve significância estatística para um 

consumo maior de carboidratos e proteínas no grupo dos 

homens. Além do consumo maior de lipídeos nesse grupo 

também, mas sem significância estatística. 

 

Tabela 3.  Nutrientes: quantidade de consumo alimentar por 

idosos atendidos na USF no município de Aguiar-PB e valores 

de referência para esses nutrientes (N=60) 
Macronutr

ientes 

Todos 

Média/

± 

Quant. 

consu

mida 

Valor 

p* 

% 

consu

mo 

Referência 

(Institute of 

medicine) 

Referência 

(Guia 

Brasileiro) 

CH (g) 231±73  0,007 58 45-65% 50-60% 

Homens 

Mulheres 

 273 

±65 

217 

±71 

 59 

57 

  

LIP (g) 

Homens 

Mulheres 

44 ±16  

49 ±17 

42 ±16 

0,14 

 

25 

24 

25 

20-35% 25-30% 
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PTN (g) 

Homens 

Mulheres 

69 ±22  

84± 25 

64±19 

0,002 17 

18 

17 

10-35% 15-20% 

* Teste estatístico T Student 

Fonte: Autoria própria e do Institute of medicine (2002 apud DOBNER; 

BLASI; KIRSTEN, 2012). Guia (BRASIL, 2014c) 

 

Para observação se o consumo em percentual do grupo 

foi adequado, levou-se em consideração dois padrões de 

referência: um nacional – o Guia para População Brasileira 

(BRASIL, 2014) e um internacional – Institute of Medicine 

(2002).  No estudo de Dobner, Blasi e Kirsten (2012), foram 

dispostos os dados da adequação do consumo alimentar de 

macronutrientes segundo aos valores de referências 

preconizados Institute of medicine (2002 apud DOBNER; 

BLASI; KIRSTEN, 2012). 

Quando observados os consumos em percentual pode-

se inferir que a média de percentual de ingestão dos grupos 

estão dentro de todas as faixas de distribuição para os padrões 

de referência (internacional e nacional), exceto para o 

percentual de lipídeos no grupo masculino quando comparada 

ao padrão de referência do Guia Brasileiro, estando um pouco 

abaixo.  

Na tabela a seguir (Tabela 4) das vitaminas (A e E) e o 

sódio foram analisadas a partir da adequação aparente, este 

método permitiu a observação da probabilidade de consumo 

adequado, com este dado estratificou-se em quartis os níveis 

de confiabilidade de ingestão destes micronutrientes As 

análises consideraram o nível da confiabilidade a partir 

Necessidade Média Estimada (EAR) para as vitaminas A e E, e 

para o mineral sódio a Ingestão Adequada (AI) e o Limite 
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Superior Tolerável de ingestão (UL) de acordo com o consumo 

alimentar dos sujeitos da pesquisa.  

Os níveis de confiança a partir da probabilidade de 

consumo foram categorizados em quartis (tabela 4), ou seja, 

considerou-se: a probabilidade de ≥ 85% (nível de confiança 

desejável), ≥ 50% e < 85 % (nível de confiança pouco 

desejável), >15% a <50% (nível de confiança indesejável), 

≥15% (nível de confiança muito indesejável. A probabilidade de 

consumo a partir da UL foi estratificada em:  probabilidade de ≥ 

85%, consumo excessivo; probabilidade de   ≥ 50% e < 85 % 

consumo seguro. 

 

Tabela 4. Nível de confiabilidade das vitaminas A, E segundo a 

EAR, AI e UL (N=60) 
 Nível 

desejável 

≥ 85% 

 Nível 

pouco 

desejável 

≥ 50% e < 

85 % 

Nível 

indesejável 

>15% a 

<50% 

Nível muito 

indesejável 

≥15% 

Vitamina A 

(EAR) 

     

Homens 3(19%)  3(19%) 10(62%) - 

Mulheres 3(7%)  20(45%) 21 (48%) - 

Vitamina E 

(EAR) 

     

Homens 5(31%)  1 (6%) 10 (63%) - 

Mulheres 11(25%)  16 (36%) 17 (39%) - 

Sódio (AI)      

Homens 13 (81%)  3 (19%)  - 

Mulheres 27 (61%)  14 (32%) 2 (5%) 1 (2%) 

 Excessivo 

≥ 85% 

 Seguro 

≥ 50% e < 

85 % 

  

Sódio (UL)      

Homens 13(81%)  3(19%)   

Mulheres 8(18%)  36(82%)   
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Fonte: Direta da Pesquisa, 2016 

 

Percebe-se que a maioria da amostra (para ambos 

grupos) apresentaram nível de confiabilidade indesejável para 

consumo de vitamina A e E, ou seja, a probabilidade de 

consumo adequado destes nutrientes foi de 15 a 50%, tanto 

para homens como para mulheres, estando o maior percentual 

no grupo masculino (63%). 

No estudo Fisberg et al. (2013) foram encontrados dados 

semelhantes de inadequação de vitamina E e A para dados 

nacionais. Os autores apresentaram que houve inadequação de 

vitamina E em ambos sexos e inadequação de vitamina A em 

68% mulheres e 83% nos homens do estudo. Havendo 

corroboração entre os estudos.  

Algumas pesquisas recentes sugerem efeito complexo 

da ingestão de frutas e hortaliças no controle das doenças 

cardiovasculares e de outras morbidades. Neste sentido, o 

consumo insuficiente de frutas e hortaliças aumenta o risco de 

DCNT. A importância das frutas e hortaliças na alimentação é 

destacada pelo fato de que estas se constituem em fontes de 

minerais, vitaminas, fibras alimentares, antioxidantes e 

fitoquímicos que protegem o organismo contra o 

envelhecimento precoce (MARTINS et al., 2010) 

Quando observado o consumo de sódio (AI), percebeu-

se que em ambos grupos a maioria teve nível de confiabilidade 

desejável para consumo deste mineral, ou seja, uma 

probabilidade adequada de consumo de 85% ou mais. 

Entretanto, considerando-se que a maioria da amostra é 

portadora de HAS e este é um nutriente controlado nesse caso 

(GUIMARÃES; GALISA, 2008), procedeu-se, portanto, com a 

observação da UL. 
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Percebeu-se, a partir de UL, que a maioria da amostra 

masculina (81%) estava com nível de confiabilidade excessivo 

para o consumo de sódio, ou seja, havia uma probabilidade alta, 

de 85% ou mais, de consumo excessivo deste. Para tal, 

encontrou-se dados divergentes no estudo de Beckert (2012), 

onde o 57,1% do consumo excessivo de sódio foram no sexo 

feminino.  

Observou-se ainda o consumo de medicamentos no 

grupo em questão. Tavares et al. (2015b) afirma que pessoas 

portadoras de DCNTs e idosos são indicados como potenciais 

grupos para uso continuo de fármacos. Considera-se que as 

DCNTs do grupo mais frequentes no grupo pesquisado foram 

HAS (58,3%), de acordo com a figura 3. 

Na figura 3 observa-se os tipos de medicamentos 

utilizados para o controle das DCNTs dos participantes da 

pesquisa de ambos os sexos. Aponta-se que a maioria dos 

medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial foram 

a hidrocloratiazida, losartana, captopril (68%); enquanto para o 

diabetes a glibenclamida (29%). No estudo Soares et al. (2015) 

encontrou-se dados semelhantes, pois o medicamento mais 

utilizado foi hidroclorotiazida por um grupo de idosos assistidos 

pelo o HIPERDIA em um município no sertão da Paraíba. 

Cuppari (2014) afirma que faz parte do tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica a redução e controle da ingestão 

dietética de sódio. Ao contrário, no grupo pesquisado as 

medicações para hipertensão representam boa parte da 

frequência de consumo de medicamentos (68%) e o consumo 

alimentar a partir do recordatório identificou a probabilidade de 

consumo excessivo de sódio em 1/3 da amostra, indicando a 

necessidade de trabalhar a educação alimentar e nutricional 

neste grupo. 
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Figura 3. Os medicamentos utilizados por um grupo de idosos 

atendidos na USF para o tratamento da hipertensão arterial e 

diabetes. (N=60) 

 

 
 

 

3 CONCLUSÕES  

 

A maioria dos idosos por características 

sociodemográfica deste estudo são do sexo feminino, com 

idade superior a 70 anos, casados, de etnia parda, com baixo 

nível de escolaridade, renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, 

moradores da zona urbana, não praticantes de atividade física, 

estado nutricional oscilando de adequado a sobrepeso no 

grupo. Apresentam ainda em sua maioria um risco muito 

aumentado de Doenças Cardiovasculares quando observado a 

circunferência da cintura. Das medicações mais utilizadas para 

tratamento das DCNTs foram:  losartana para a HAS, e a 

glibenclamida para o controle da diabetes mellitus, sendo este 

24%
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grupo semelhante em alguns aspectos a grupos de idosos 

referidos em outras pesquisas.  

Acerca do consumo alimentar (calorias) desse grupo 

identificou-se um consumo excessivo em ambos sexos de 

acordo com a análise de adequação, entretanto com 

proporções mais elevadas no grupo feminino. A distribuição em 

percentual dos macronutrientes (carboidratos, proteínas e 

lipídios) encontra-se em equilíbrio e dentro dos padrões de 

recomendação nacional e internacional, exceto os lipídios no 

sexo masculino que está um pouco abaixo do recomendado 

pelo Guia Brasileiro. Já as vitaminas A, E em ambos os sexos 

apresentaram um consumo indesejável, sendo a grande 

maioria no sexo masculino. Em relação ao sódio houve 

probabilidade de consumo excessivo em ambos grupos, 

entretanto representou a maioria do grupo dos homens idosos. 

Compreende-se ainda que por meio da compreensão 

dos dados sociodemoFiguras e de consumo alimentar pode-se 

traçar ações de educação em saúde e nutricionais mais 

eficazes e promotoras de saúde, podendo inclusive auxiliar na 

prevenção do aparecimento de outras patologias. 
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RESUMO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
compõem um grupo de patologias que se caracterizam por 
apresentar um longo período de incubação da doença sem o 
surgimento de sintomas, e a evolução da doença pode 
ocasionar lesões irreversíveis e complicações que acarretam 
graus variáveis de incapacidade ou até mesmo óbito. O objetivo 
desse estudo foi identificar  o estado de saúde e nutricional em 
usuários atendidos por equipes da Estratégia da Saúde da 
Família  (ESF) do município de Patos. A população envolveu 30 
pacientes, 07 portadores de Diabetes Mellitus(DM), 16 de 
Hipertensão Arterial (HA) e 07 diabetes com hipertensão 
associadas, acompanhados na Unidade Básica de Saúde 
Rosinha Xavier. Obtiveram-se informações por meio de 
pesquisa documental nos prontuários dos pacientes 
hipertensos e/ou diabéticos acompanhados. Para tanto, 
observou-se os registros dos dados antropométricos, e 
condutas adotadas durante o acompanhamento nos 
prontuários dos pacientes. A avaliação do estado nutricional foi 
verificado por meio do peso e altura e calculado o Índice de 
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Massa Corpórea (IMC). Para avaliação do risco cardiovascular, 
foi aferido Circunferência Cintura. Quanto ao estado de saúde, 
a maioria dos usuários eram portadores de Hipertensão. 
Evidenciou-se  elevada prevalência dos fatores de risco 
cardiovasculares. Em relação ao estado nutricional observou-
se tendência do perfil nutricional adequado dos pacientes 
diabéticos. A maioria dos pacientes, independente do sexo, 
apresentaram riscos cardiovasculares. Para os pacientes 
hipertensos e diabetes com hipertensão, houve prevalência de 
sobrepeso. 
Palavras-chave:  Saúde da Família. Doenças Crônicas. Saúde 

Pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

compõem um grupo de patologias que se caracterizam por 

apresentar um longo período de incubação da doença sem o 

surgimento de sintomas, e a evolução da doença pode 

ocasionar lesões irreversíveis e complicações que acarretam 

graus variáveis de incapacidade ou até mesmo óbito 

(VRANJAC, 2013). 

O crescente aumento das doenças crônicas não 

455ransmissíveis está relacionado às mudanças na dieta e no 

estilo de vida, e poderá determinar a saúde do indivíduo no 

momento presente e influenciar o desenvolvimento destas 

doenças em um período de vida mais tardio (SARAIVA; 

ZEMOLIN; ZANARDO, 2014). 

 Dentre as doenças crônicas, a hipertensão arterial e o 

Diabetes mellitus são as mais comuns, as quais o tratamento e 

controle demandam alterações de comportamento em relação 

à dieta, ingestão de medicamentos e o estilo de vida. Estas 
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alterações podem afetar a qualidade de vida, se não houver 

orientação adequada quanto ao tratamento ou o 

reconhecimento da gravidade das complicações que derivam 

destas patologias (MIRANZI et al., 2008). Já a prevalência de 

hipertensão em diabéticos é pelo menos duas vezes maior do 

que em não diabéticos, e adultos diabéticos que chegam aos 

65 anos sem HAS têm aproximadamente 90% de chance de se 

tornarem hipertensos (MARTINS et al., 2010). 

Com o propósito de promover o controle das principais 

doenças crônicas, o Ministério da Saúde em 2011, criou o Plano 

de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus aprovado pela Portaria/GM n° 16, de 

03/01/2002, no qual são definidas ações para prevenção e 

promoção da saúde para indivíduos hipertensos e diabéticos 

cadastrados no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011). 

A importância das ações de alimentação e nutrição para 

a saúde tem desencadeado iniciativas internacionais e 

nacionais. Internacionalmente, pode-se citar a Estratégia 

Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade 

Física e Saúde (2004) e o Plano de Ação para a Estratégia 

Global para a Prevenção e Controle de Doenças Não 

Transmissíveis 2008-2013. E nacionalmente, conta-se com 

políticas públicas importantes, como a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (2006), a Política Nacional de Atenção 

Básica (2012), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(BRASIL, 2012b), bem como o Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis no Brasil 2011-2012 (BRASIL, 2011). 

A necessidade de novos arranjos dos serviços, além da 

reorganização das ações de alimentação e nutrição 

desenvolvidas no sistema de saúde, a Atenção Básica e, em 
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especial, a Estratégia Saúde da Família (ESF), são espaços 

privilegiados para ações de incentivo e apoio a hábitos de vida 

saudáveis, como aqueles relacionados à prática regular de 

atividade física e à alimentação BRASIL (2012).  

O processo de trabalho diferenciado da ESF, voltado ao 

contato com a realidade e à criação de vínculo com a 

comunidade, favorece a qualidade de vida da população e 

torna-se espaço privilegiado para a realização das ações de 

alimentação e nutrição, na perspectiva do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (PIMENTEL et al., 2013). 

O monitoramento da situação alimentar e nutricional é 

uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição – PNAN, instituída em 1999 no Brasil, e essa ação é 

centrada no Sistema de Vigilância   Alimentar e Nutricional – 

SISVAN (UNICEF, 2010). O SISVAN é um sistema que, apesar 

de existente desde 1976, adquiriu uma abrangência nacional a 

partir de 1990, partindo para o monitoramento do estado 

nutricional e do consumo alimentar da população. Com a 

PNAN, sua implantação se intensificou, sendo realizado no 

ambiente do SUS. Este sistema visa permitir a formulação de 

políticas públicas, o planejamento, o acompanhamento e a 

avaliação de programas sociais relacionados à alimentação e à 

nutrição. Por intermédio do SISVAN é possível estabelecer 

indicadores de saúde em nível nacional, como prevalência de 

déficit ou excesso de peso em diferentes faixas etárias, 

ocorrência de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e 

câncer, duração do aleitamento materno exclusivo, além da 

avaliação da situação de insegurança alimentar familiar 

(BRASIL, 2010). 

Uma alimentação considerada não saudável, 

caracterizada pela ingestão insuficiente de frutas, legumes e 
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verduras, e pelo consumo excessivo de alimentos processados, 

ricos em açúcares, gorduras saturadas e sal, e baixa 

concentração de micronutrientes, tem sido indicada como um 

importante fator de risco para o desenvolvimento de DCNT, 

principalmente por favorecer o aumento da pressão arterial, 

alterações no perfil lipídico e glicêmico, e o desenvolvimento do 

sobrepeso e obesidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2010; BRASIL, 2011ª). 

O objetivo desse estudo foi identificar  o estado de saúde 

e nutricional em usuários atendidos por equipes da Estratégia 

da Saúde da Família  (ESF) do município de Patos.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho é uma pesquisa do tipo descritiva, que tem 

como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis (GIL, 2010). Trata-se de um estudo de 

desenho transversal, que se caracteriza pela observação direta, 

em um único momento, de uma quantidade planejada de 

indivíduos. Pode ser denominado, ainda, como estudo de 

prevalência, por ser comumente utilizada para medir a 

frequência de eventos na pulação (BONITA; BEAGLEHOLE; 

KJELLSTRÖM, 2010).   

A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo quanti-

qualitativo, de acordo com Marconi e Lakatos (2011), o estudo 

quantitativo trata-se do uso de amplas amostras e de 

informações numéricas na modalidade de coleta e análise de 

informações por meio de técnicas estatística descritiva 

(percentual, média, desvio padrão) e a estatística inferencial 

(coeficiente de correlação e análise de regressão). 
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 A população envolveu 56 portadores de Diabetes 

Mellitus (DM) e 174 de Hipertensão Arterial (HA), 

acompanhados na Unidade Básica de Saúde Rosinha Xavier, 

localizada no município de Patos-PB. 

Como critérios de inclusão considerou-se indivíduos 

portadores de diabetes ou hipertensão de ambos os gêneros, 

cadastrados na UBS Rosinha Xavier. Dentre os critérios de 

exclusão, utilizaram-se os seguintes: pacientes que 

apresentaram comprometimento das suas funções cognitivas; 

pacientes que não realizam acompanhamento com frequência 

na unidade de saúde, pacientes surdos-mudos e pacientes que 

apresentem outros fatores de morbimortalidade associados 

(portadores de AIDS, câncer, tuberculose). 

A coleta de dados foi realizada no município de Patos, 

PB no período de agosto a outubro de 2016 e foram 

selecionadas variáveis que reflitam ou abordem o cuidado 

nutricional ao hipertenso e diabético. 

A entrada no campo de estudo foi realizada por meio de 

uma reunião com a ESF da UBS, Rosinha Xavier, para explicar 

os procedimentos de coleta de dados. Com os usuários 

selecionados para participação da pesquisa, foi aplicado um 

questionário e posteriormente, realizada avaliação do estado 

nutricional onde foi verificado peso e altura e calculado o índice 

de massa corpórea (IMC) e o consumo alimentar. O peso 

corporal foi aferido por meio de uma balança de bioimpedância 

digital portátil com capacidade 180 kg e altura foi verificada com 

a utilização de uma régua métrica colocada na posição vertical 

na parede da unidade. Para avaliação do risco cardiovascular, 

foi aferida Circunferência Cintura (CC). 

O estado nutricional dos pacientes hipertensos e/ou 

diabéticos foi analisado de acordo com os pontos de corte de 
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IMC recomendados pela Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 1995), onde classifica pacientes adultos os seguintes < 

18,5 kg/ m2 Baixo peso > 18,5 e < 25 kg/ m2 Eutrófico > 25 e < 

30 kg/ m2 Sobrepeso > 30 kg/ m2 Obesidade. Os pontos de corte 

de IMC adotados para a classificação do estado nutricional de 

idosos correspondem à recomendação proposta pela 

Associação Dietética Norte-americana (ADA, 1994), onde 

classifica IMC menor que 22 kg/ m2 como baixo peso, IMC maior 

que 22 a 27 kg/ m2 como eutrófico e IMC maior que 27 kg/ m2 

como sobrepeso. A Circunferência da Cintura classifica risco 

para Doenças Cardiovasculares, maior que 80,0 cm para 

mulheres e maior que 94,0 cm para homens (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). 

A pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos e solicitada 

autorização para a realização da pesquisa na Secretaria de 

Saúde do município de Patos-PB, conforme Termo de 

Autorização Institucional. 

A preservação da privacidade dos sujeitos foi 

garantida por meio do Termo de Responsabilidade e 

Compromisso do Pesquisador Responsável e do Termo de 

Risco Confidencialidade e Sigilo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Quanto ao estado de saúde (Tabela 1) do total de 

participantes da pesquisa, 53,3% possuem o diagnóstico 

médico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 23,2% deles de 

DM e 23,3%  apresentam o diagnóstico das duas patologias 

associadas. A HAS é considerada fator de risco, mesmo 

quando ocorre isoladamente, para as doenças 
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cardiovasculares. Há uma relação linear do valor da pressão 

arterial com o risco cardiovascular, ou seja, quanto maior o valor 

da pressão arterial, maior o risco cardiovascular apresentado 

por este paciente (BEDIRIAN et al., 2011). Para Sherwin (2005) 

o DM, independente do tipo e isoladamente, constitui uma 

importante causa de mortalidade e de incapacidade precoce, 

aumentando o risco de doença cardíaca, cerebral e vascular 

periférica em duas a sete vezes. Porém, enfatiza a importância 

do diagnóstico precoce e do tratamento adequado como 

alternativas para a não ocorrência ou instalação de possíveis 

complicações associadas.  

A probabilidade de ocorrência simultânea da HAS e do DM 

em um mesmo indivíduo é de 50%, e este fato eleva o risco 

cardiovascular apresentado por estes pacientes, quando 

comparado ao indivíduo que apresenta apenas um destes 

diagnósticos (RADOVANOVIC et al., 2014; SANTOS; 

MOREIRA, 2012). Isto pode estar associado a algumas 

similaridades entre estas duas patologias, que são 

evidenciadas por Santos e Moreira (2012) como a sua 

etiopatogenia, fatores de risco, tratamento não medicamentoso, 

caráter crônico, prevenibilidade, assintomáticas em estágios 

iniciais, difícil adesão ao tratamento, requisição de 

acompanhamento por equipe multidisciplinar e diagnóstico fácil. 

Todos os pacientes hipertensos e diabéticos fazem uso de 

medicamentos. No entanto, com relação aos pacientes 

diabéticos,  21,7% das mulheres são insulinodependente. De 

maneira geral, os usuários têm controle sobre as patologias, já 

que 69,6% das mulheres e 85,7% dos homens afirmam 

conhecer a pressão arterial, e no caso dos diabéticos o índice 

glicêmico das últimas avaliações. Para Santos; Júnior Valente 

(2012) o tratamento para controle de DM é realizado com 
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hipoglicemiantes orais, porém a insulina também pode ser 

utilizada em casos mais graves em que há redução acentuada 

ou ausência de produção de insulina pelo pâncreas. O DM, 

como síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de 

insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer 

adequadamente seus efeitos, exige toda uma vida de 

comportamentos especiais de autocuidado para que a glicemia  

seja mantida o mais próximo possível da normalidade a fim de 

evitar agravos (RODRIGUES; LIMA; NOZAWA, 2006). 

Quanto ao uso de medicamento 37,% dos hipertensos 

faz uso quando não se sente bem, ou seja com alguma queixa, 

refletindo em uma possível alteração na pressão; 31,3% usam 

medicamento  conforme indicação médica e quando não se 

sente bem,  respectivamente. Com relação aos diabéticos 

85,7% faz uso de medicamento segundo a prescrição médica e 

14,3% usam quando não se sente bem. Já os usuários 

hipertensos    e  diabéticos (85,7%)   faz   uso de medicamento  

 
Tabela 1. Variáveis estado de saúde de pacientes hipertensos e diabéticos atendidos 

na unidade Básica de Saúde, Rosinha Xavier. Patos ,PB. 

VARIÁVEIS      Frequência absoluta  Frequência relativa (%)  

Hipertensos 
Diabéticos 
Hipertensos e diabéticos 

16 
07 
07 

53,3 
23,3 
23,3 

Faz uso de medicação para 
HA e DM? 
Mulher 
Homem 

Sim            Não 
 

23              ___ 
07              ___ 

Sim               Não 
 

100               ____ 
100               ____ 

Faz uso de insulina? 

Mulher 
Homem 

Sim           Não 
05            18 
___           07 

Sim            Não 
21,7           78,3 
___           100 

Sabe a média da PA e 
glicemia nas últimas 
avaliações? 

Mulher 

Homem 

 
Sim             Não 

 
16              07 
06              01 

 

Sim              Não 
 

69,6             30,4 
85,7             14,3 
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Quanto à medicação 
HIPERTENSO 

Faz uso conforme indicado 

pelo medico. 

Somente quando não se 

sente bem. 

As vezes esquece de tomar. 

 

DIABETES 

Faz uso conforme indicado 

pelo medico. 

Somente quando não se 

sente bem. 

 

HA- DM 

Faz uso conforme indicado 
pelo medico. 
Somente quando não se 
sente bem. 
 

 
 

05 
 

05 
 

06 
 
 
 

06 
 

01 
 
 
 
 
 

06 
 

01 
 

 
 

31,3 
 

31,3 
 

37,5 
 
 
 

85,7 
 

14,3 
 

 
 
 
 

85,7 
 

14,3 
 

Fonte: Dados da pesquisa,2016. 

conforme indicado pelo médico e 14,3% somente quando não 

se sente bem Barroso et al. (2003) avaliaram o cuidado 

destinado a hipertensos e diabéticos em  tratamento 

medicamentoso e encontraram excesso de peso, pressão 

arterial e gliceia  plasmática elevados, bem como valores de 

colesterol plasmático pouco adequados. 

Na Tabela 2, são apresentados os dados referentes ao 

estado nutricional de hipertensos e diabéticos.  

Os resultados encontrados mostram tendência do perfil 

nutricional adequado dos pacientes diabéticos, 42,9 são 

eutróficos; apenas 14,3% dos pacientes diabéticos apresentam 

sobrepeso, e  14,3% apresentou baixo peso; 28,6%  tem 

obesidade de grau II. Na pesquisa de Rinaldi; Coelho (2011),  

obteve-se  resultado de sobrepeso de 26,3%, porém a 
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prevalência foi de 54% para eutrofia. Assim,  adquirir qualidade 

de vida é garantir uma boa saúde por meio da prevenção de 

doenças e promoção da saúde, durante todas as fases da vida, 

abrangendo fatores sociais, econômicos, psicológicos, afetivos, 

profissionais e relacionados à saúde. Sobrepeso e obesidade 

são importantes fatores de risco para desenvolvimento de 

alguma morbidade e associam-se ao maior consumo de 

alimentos ricos em gordura, carboidratos refinados, diminuição 

no consumo de carboidratos complexos e fibras alimentares e 

reduzida prática de atividade física. 

 Para Barreto, Passos e Lima-Costa (2003) a obesidade 

é um distúrbio metabólico frequentemente associado a 

resistência à insulina, hiperinsulinemia, aterosclerose, 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II. Estudos  

realizados por Tinôco et al. (2006) em Viçosa-MG, mostraram 

que prevalências de hipertensão e diabetes mellitus foram 

significativamente mais elevadas entre idosos com sobrepeso, 

em comparação com os eutróficos; em Recife-PE, ressaltou-se 

associação significativa entre obesidade e valores de glicemia 

de jejum, sendo a prevalência de obesidade nas idosas com 

glicemia ≥ 126 mg/dL, quase o dobro da detectada nas não 

diabéticas. 

Com relação aos hipertensos 37,5% está acima do peso, 

25% são eutrófico, 18,3% dos pacientes tem obesidade de grau 

I e II, respectivamente. Para Ramos-Dias, Quilici e Senger 

(2004) a associação obesidade com a HAS, pode ser explicada 

pelo aumento do débito cardíaco, da volemia e da resistência 

periférica. A obesidade é responsável ainda pela disfunção 

endotelial através dos mecanismos que envolvem o aumento 

da vasoconstrição, redução na vasodilatação auxiliando assim 

para o surgimento da HAS e doenças cardiovasculares. Helena, 
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Nemes e Eluf (2010) constataram que o controle da pressão 

arterial não é uma tarefa fácil, pois nem todos têm a consciência 

de que para controlar a pressão, precisam mudar os hábitos de 

vida em um todo, seja com reeducação alimentar ou exercícios 

físicos, e essas mudanças no hábito levam a perda de peso e 

naturalmente o controle da patologia. Para Brasil (2010) o 

sucesso do tratamento depende fundamentalmente de 

mudança comportamental e da adesão a um plano alimentar 

saudável. Mesmo uma modesta perda do peso corporal está 

associada a reduções na PA em pessoas com sobrepeso. 

Assim, o alcance de metas deve ser perseguido. A utilização de 

dietas radicais deve ser desencorajada, pois não é sustentável 

a longo prazo e resulta invariavelmente em abandono de 

tratamento. A implementação das mudanças do estilo de vida 

dos portadores de hipertensão é lenta e, na maioria das vezes, 

não é mantida com a necessária continuidade o que dificulta o 

tratamento não medicamentoso. Ribeiro et al. (2012) afirmaram 

que a HA é um mecanismo primordial para desencadear 

doenças cardiovasculares e renais. Apesar de todos os 

malefícios que a HA acarreta a dedicação ao tratamento ainda 

é insatisfatória, pois esta doença crônica não apresenta 

sintomas expressivos, o que leva o indivíduo a descobri-la 

quando ela já está danificando o seu sistema endócrino. Zaitune 

et al. (2006) avaliaram a prevalência de hipertensão arterial 

referida em 426 idosos de Campinas (SP), estimada em 51,8%, 

a qual se mostrou significativamente mais elevada em idosos 

com sobrepeso (57,2%), quando comparados aos eutróficos 

(44,8%). O grupo de idosos com sobrepeso apresentou 1,65 

vez mais chance de relatar hipertensão quando comparado ao 

grupo dos eutróficos. 
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Os resultados  apresentados na tabela 1, mostram que, 

dos usuários que possuem diabetes associada à hipertensão, 

85,7%  apresentaram sobrepeso e 14,3% obesidade de grau I, 

esses resultados demonstram o potencial de associação da 

diabetes com a hipertensão.  Para  Mariath (2007) a associação 

de DM e HAS, aumenta consideravelmente o risco de doenças 

cardiovasculares, que representam a primeira causa de óbito 

no país e são responsáveis por elevadas taxas de internação 

hospitalar e incapacitação física. 

Importante ressaltar  sobre obesidade, e que merece 

atenção, diz respeito ao direcionamento da informação: 

excesso de peso é sempre danoso à saúde. A detecção 

precoce de eventual alteração do estado nutricional de uma 

população é essencial para o desenvolvimento de trabalhos 

preventivos ou de intervenção terapêutica, evitando o 

desenvolvimento de doenças no futuro. 

Entre os pacientes pesquisados, 82,6% das mulheres 

apresentaram riscos cardiovasculares e 85,7% dos homens. As 

doenças cardiovasculares, no Brasil,  são responsáveis por 

65% do total de óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos. Entre as 

doenças cardiovasculares, o acidente vascular encefálico 

(AVE) e o infarto agudo do miocárdio (IAM) são as mais 

prevalentes. Sem dúvida, a HA constitui o principal fator de risco 

para as doenças cardiovasculares, cuja primeira causa de 

morte, o AVE, tem como origem a hipertensão não-controlada 

(BRASIL, 2001). Motta et al. (2011) observaram correlação 

entre IMC e CC através de um estudo feito com 273 indivíduos 

de ambos os sexos participantes de um projeto de extensão 

universitária “Mexa-se Pró-Saúde” do município de Botucatu, 

(SP,) sendo a maioria da amostra mulheres (75,5%), onde 

71,8% são classificados como sobrepeso/obeso e 94,4% 
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apresentam CC elevado. Foi diagnosticado também que os 

homens apresentaram CC maior do que das mulheres, mas 

quando comparado a média em valores entre masculino e 

feminino os de sexo feminino foram muito mais elevado. Freitas 

et al. (2012), que observaram, numa amostra de 124 

hipertensos, que 89,0% das mulheres e 64,3% dos homens 

apresentaram risco aumentado para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e metabólicas. Tais dados mostram-

se em conformidade com os achados do presente estudo. 
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Tabela 2. Variáveis antropométrica de pacientes hipertensos e 
diabéticos atendidos na unidade Básica de Saúde, Rosinha Xavier. 
Patos ,PB. 

Variáveis Frequência Absoluta Frequência Relativa 

IMC 

Diabéticos  

Obesidade grau I 

Obesidade grau II 

Sobrepeso 

Eutrófico 

Baixo peso  

 

Hipertensos 

Obesidade grau I  

Obeidade II 

Sobrepeso 

Eutrófico 

Baixo peso 

 

Diabéticos e Hipertensos 

Obesidade grau I 

Obesidade grau II  

Sobrepeso  

Baixo peso 

Eutrófico  

 

 

____ 

01 

03 

02 

01 

 

 

03 

03 

06 

04 

---- 

 

 

01 

____ 

06 

____ 

____ 

 

 

 

____ 

14,3 

42,9 

28,6 

14,3 

 

 

18,3 

18,3 

37,5 

25,0 

----- 

 

14,3 

____ 

85,7 

____ 

____          

Riscos cardiovasculares 

Mulher 

Homem 

 

Sim          Não 

          19          04 

         06          01 

         Sim            Não 

          82,6           17,4 

          85,7           14,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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4 CONCLUSÕES  

A partir do levantamento dos dados, foi possível concluir 

que, em relação  ao estado de saúde dos pacientes 

pesquisados, a maioria  eram portadores de hipertensão 

arterial.  

Todos os pacientes hipertensos e diabéticos fazem uso 

de medicamentos. De maneira geral, os usuários têm 

conhecimento sobre as patologias,  conhecer a pressão arterial, 

no caso dos hipertensos  e os diabéticos, o índice glicêmico das 

últimas avaliações.    

Verificou-se uma tendência do perfil nutricional 

adequado dos pacientes diabéticos, a maioria são eutróficos. 

Para os pacientes hipertensos e diabetes com hipertensão 
associadas, houve prevalência de sobrepeso, confirmando a 
necessidade do desenvolvimento de estratégias de prevenção 
e promoção, relacionado a nutrição na atenção básica de 
saúde, de maneira a  contribuir para uma melhoria na qualida 
de de vida destes pacientes através do estímulo de uma 
alimentação saudável. 

A maioria dos pacientes, independente do sexo, 

apresentaram riscos cardiovasculares, sendo evidenciada  

elevada prevalência dos fatores de risco cardiovasculares. 

A avaliação do nutricional e o acompanhamento 

nutricional desses usuários são de suma importância na 

detecção precoce de alterações associadas à exposição aos 

antipsicóticos, em especial a obesidade e diretamente ao 

desenvolvimento de DCNTs. 
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RESUMO:Analisar o perfil lipídico e determinar a prevalência 

de dislipidemias em indivíduos adultos com sobrepeso e 

obesidade. Trata-se de um estudo transversal realizado através 

de pesquisa descritiva, a amostra foi constituída de 72 

indivíduos, de ambos os sexos, que compareceram ao 

ambulatório na Secretaria de Saúde do município de 

Itapororoca–PB. Foram realizadas avaliações bioquímicas e 

antropométricas, coleta de dados socioeconômicos, hábitos de 

vida e alimentares. Para análise estatística utilizou-se o 

software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 

versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, U.S.A.) e Microsoft Office 

Excel 2007, sendo os resultados apresentados em forma de 

tabelas. Dos entrevistados 69,44% eram do sexo feminino.  Da 

população total 54,2% eram sedentários. Observamos 

frequência de 68,05% da população em estudo, com 

hipercolesterolemia (>200 mg/dl). As frequências de CT, LDL e 

TG aumentados foram mais prevalentes em obesos. Na análise 

do IMC, verificamos maior percentual de homens com 

obesidade 72,72%. Observou-se valores significativamente 
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maiores de obesidade central nos indivíduos do sexo feminino 

para todas as variáveis. Os resultados reproduzem a 

predominância de obesidade no sexo masculino. Detectou-se 

também, uma alta frequência de hipercolesterolemia e 

obesidade centralizada, provavelmente pelos hábitos 

alimentares inadequados da população estudada. O sexo 

feminino apresentou valores mais elevados de CT e TG, e risco 

cardiovascular aumentado quando comparados aos 

homens.Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Perfil lipídico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por 

concentrações anormais nos níveis de lipídios ou lipoproteínas 

circulantes (FRANÇA; ALVES, 2006).  

De acordo com a classificação etiológica, a dislipidemia 

pode ser considerada como dislipidemia primária decorrente de 

causas genéticas e/ou ambientais ou a dislipidemia secundária 

que compreende aquelas relacionadas às doenças como 

Diabetes Melittus tipo II, Hipotireoidismo, Síndrome Nefrótica, 

Insuficiência Renal Crônica, Hepatopatias Colestáticas 

Crônicas, Obesidade entre outras, podem ser relacionadas 

também a efeitos de medicamentos (anti-hipertensivos, 

corticóides, inibidores de proteases) e aos hábitos de vida 

inadequados como tabagismo, alimentação rica em gorduras 

saturadas (GONÇALVES et al., 2006). 

  De acordo com a IV Diretriz Brasileira sobre 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 2007, alguns 

estudos demonstram a relação entre Doença Arterial 

Coronariana e os níveis sanguíneos elevados de Colesterol 

Total (CT) e LDL- colesterol e a associação entre a Doença 

Arterial Coronariana e concentrações séricas reduzidas de 
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HDL-colesterol. Silva et al. (2007), em seu estudo sobre o 

perfil lipídico, relatam que a principal implicação patológica das 

dislipidemias são a aterosclerose e a doença arterial 

coronariana (DAC), a qual constitui, atualmente, uma das 

principais causas de morte nos países desenvolvidos. SILVA et 

al.,  2007 em seu estudo demonstrou que um dos principais 

fatores de risco para a DAC é a hipercolesterolemia, uma vez 

que, aproximadamente, 96% do material lipídico do ateroma 

correspondem a colesterol. 

 O excesso de peso e as dislipidemias já são 

considerados fatores determinantes para o risco aumentado 

para complicações do aparelho circulatório, como insuficiência 

cardíaca, doença arterial coronária, infarto agudo do miocárdio 

e acidente vascular encefálico, que representam importante 

causa de morbidade e mortalidade no Brasil (SANTOS; 

MARTINEZ, 2002). 

 Vários estudos tem demonstrado que a obesidade e o 

sobrepeso são problemas crescentes em muitos países, 

incluindo o Brasil, com elevada importância nas questões de 

Saúde Pública, pelas elevadas taxas de prevalência em 

indivíduos na idade adulta (LAMOUNIER, 2009; OLIVEIRA et 

al., 2010 e ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 2002).  

De acordo com as Diretrizes para Cardiologistas sobre 

Excesso de Peso e Doença Cardiovascular (2002), em 

indivíduos com sobrepeso e obesidade, freqüentemente, são 

constatadas elevações relativamente leves ou moderadas dos 

níveis séricos de triglicérides, níveis séricos mais baixos de 

HDL- colesterol e níveis séricos de LDL- colesterol podendo 

ou não estar aumentados. O perfil lipídico, definido pelas IV 

Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias, constitui na 

avaliação do colesterol total (CT), triglicérides (TG) e HDL-

colesterol (HDL-c), e cálculo do LDL-colesterol (LDL-c). A 
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partir dos resultados destes parâmetros, pode-se estabelecer 

a classificação laboratorial das dislipidemias: 

hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, 

hiperlipidemia mista e HDL-colesterol baixo (SOUZA et al. 

2003). 

No Brasil, ainda são precários os estudos que 

determinam de maneira fiel a real prevalência desta 

comorbidade em um número de indivíduos, a maior parte dos 

estudos compreende indivíduos com doenças cardiovasculares 

já estabelecidas ou se utilizam de bancos de dados secundários 

provenientes de laboratórios de análises clínicas e a grande 

maioria desses estudos focam apenas os níveis de colesterol 

total, não permitindo a avaliação completa do perfil lipídico da 

amostra populacional. Partindo do fato de as dislipidemias 

apresentarem-se como um evento primário, mas quando 

associado a um excesso de peso apresentam-se como fatores 

de risco para o aparecimento de eventos cardiovasculares, é de 

suma importância a análise do perfil lipídico desses indivíduos 

e sua possível relação com índice de massa corpórea 

categorizado como condição de sobrepeso e obesidade.  

 O presente trabalho tem como objetivo verificar a 

relação do perfil lipídico de pacientes com sobrepeso e 

obesidade, atendidos em um ambulatório no município de 

Itapororoca -PB. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 População e local do estudo 

 

 A amostra foi constituída de 72 indivíduos, de ambos os 

sexos, durante os meses de abril e maio de 2012, que 

compareceram ao ambulatório na Secretaria de Saúde do 

município de Itapororoca–PB. Foram selecionados indivíduos 

em idade adulta entre 20 e 59 anos. Os sujeitos da pesquisa 

foram indivíduos que estão com o estado nutricional acima dos 

limites classificados como eutróficos para adultos (IMC > 

25kg/m²), estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 1997). 

 

2.2 Delineamento do estudo 

 

 Trata-se de um estudo transversal, realizado através de 

pesquisa descritiva, participativa e exploratória, que se constitui 

no primeiro momento, de um recordatório alimentar de 24 

horas, logo em seguida, foram registradas informações sobre o 

estado nutricional, obtidas por meio de avaliação 

antropométrica.  Para o segundo momento da pesquisa, foi 

solicitado a realização de testes bioquímicos para avaliar as 

concentrações séricas de colesterol total e frações e 

triglicerídeos. Os sujeitos da pesquisa foram orientados a fazer 

jejum por 12 a 14 horas antes da punção venosa.  

 

2.3 Variáveis estudadas  

 

 A coleta de dados foi realizada através de entrevistas 

individuais, fornecendo parte das informações necessárias, 

como sexo, idade, escolaridade, renda familiar, hábitos de vida 
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(sedentarismo, tabagismo e etilismo) e alimentares; a avaliação 

antropométrica foi realizada logo em seguida.  

A análise do perfil lipídico constou da determinação dos 

níveis séricos de triglicerídeos, colesterol total, HDL- colesterol, 

LDL- colesterol. Os critérios utilizados para classificar o perfil 

lipídico são os estabelecidos pela IV Diretrizes Brasileira sobre 

Dislipidemias para adultos (1). 

O inquérito alimentar foi realizado com todos os 

entrevistados, utilizando um questionário de freqüência 

alimentar semiquantitativo, contendo em média 26 alimentos ou 

grupos de alimentos. Os alimentos foram selecionados de 

forma a abranger as principais fontes alimentares de alguns 

nutrientes, de acordo com a estimativa de consumo observada 

na anamnese realizada no primeiro momento da entrevista 

obtida por meio do inquérito recordatório de 24 horas. 

 

2.4 Avaliação de peso e altura  

 

 A aferição do peso foi realizada em balança de marca 

FILIZOLA com trena metálica e esquadro acoplado com 

capacidade de 150 Kg e graduação até 100g. Os pacientes 

foram pesados descalços e usando roupas leves. 

 A altura dos pacientes foi medida logo após a pesagem, 

utilizando o estadiômetro acoplado à balança. Os pacientes se 

encontravam descalços, fitando o horizonte, sem arranjos de 

cabelo, tiaras ou bonés.    

 

2.5 Avaliação da circunferência da região abdominal total 

 

O quadril foi medido em centímetros, com fita métrica 

inelástica no ponto onde se localiza o perímetro de maior 

extensão entre as nádegas e o quadril.  
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Circunferência da Cintura (CC) foi medida em 

centímetros com fita métrica inelástica, no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca. O valor considerado como 

obesidade central, para homens foi = 94 cm e para mulheres = 

80 cm, considerando-se os critérios da OMS(1999) de risco de 

doenças metabólicas.  

Relação Cintura- Quadril (RCQ), foi calculada pela 

divisão da circunferência da cintura pela circunferência do 

quadril, sendo considerada para avaliar risco cardiovascular em 

adultos, indivíduos do sexo feminino que apresentaram RCQ> 

0.85 e indivíduos do sexo masculino que apresentaram RCQ> 

1.0, conforme a definição da OMS(1999) ;  

Circunferência Abdominal (CA), expressada pela maior 

medida ao nível do abdômen. Reflete, de forma aproximada, a 

gordura corpórea total e abdominal, sendo considerados 

portadores de obesidade central, indivíduos do sexo masculino 

que apresentaram a medida igual ou superior a 102 cm e 

indivíduos do sexo feminino que apresentaram valor igual ou 

superior a 88 cm.    

 

2.6 Classificação do estado nutricional 

 

 Foram utilizados os indicadores peso e altura para o 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), a partir da fórmula: 

PESO/ALTURA². 

 Para a classificação quanto ao IMC, foi utilizado o padrão 

de referencia adotado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS 1997) para adultos de interesse para o presente estudo, 

ou seja; sobrepeso (25,0 – 29,9); obesidade grau I (30,0 – 34,9); 

obesidade grau II (35,0 – 39,9); obesidade grau III (>40,0). 
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2.7 Questões éticas 

 

 Considerando as exigências do Conselho de Saúde 

através da Resolução169/96, os indivíduos foram devidamente 

esclarecidos a respeito dos objetivos, dos métodos 

empregados, para o qual foram seguidas todas as normas 

éticas vigentes, os indivíduos objeto do estudo assinaram um 

Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE), 

concordando em participar da pesquisa. 

 

2.8 Análise dos dados  

  

Os dados foram submetidos a tratamento estatístico, 

sendo expostos de maneira descritiva e analítica, a análise 

descritiva foi feita por meio de porcentagens, médias, desvios-

padrão e valores mínimos e máximos. Para associações de 

dependência entre as variáveis foi utilizado o teste Qui-

quadrado.  Para análise utilizou-se o software Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS versão 18.0 (SPSS 

Inc., Chicago, U.S.A.) e Microsoft Office Excel 2007, sendo os 

resultados apresentados em forma de tabelas. Aceitou-se como 

significância valores de p < 0,05.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra foi constituída por 72 indivíduos, dos quais 

30,55% eram do sexo masculino e 69,44% do sexo feminino. A 

idade variou de 21 a 59 anos, com média de 38 anos e 2 meses. 

 A renda familiar mensal do grupo em estudo 23,6% 

relataram receber menos de 1 salário mínimo, 58,3% recebem 

entre 1 e 2 salários mínimo e 18,1% tem renda familiar mensal 

maior 3 salários mínimos. 
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 A escolaridade da população, medida em anos de 

estudo, seguiu a seguinte distribuição: Analfabeto: 9,7% (n=7); 

Analfabeto funcional: 19,4% (n=14); 1 a 6 anos de estudo: 

22,2% (n=16); 7 a 11 anos: 26,4% (n=19); 12 ou mais: 22,2% 

(n=16). 

 Com relação aos hábitos de vida dos entrevistados, 

90,3% não fumavam, 55,6% declararam que não faziam uso 

bebida alcoólica e 54,16% indivíduos não praticavam atividade 

física regularmente. 

 Em relação à dieta, 77,77% (n=56) dos indivíduos 

referiram uma maior ingestão de carne vermelha diariamente 

em detrimento da carne branca (frango e peixe) 22,22% (n=16). 

Entre a população estudada 84,72% (n=61) admitiram consumir 

frituras de 3 a 5 vezes por semana. Observou-se um consumo 

diário de legumes e verduras por 66,66% (n=48) da população, 

com relação as frutas observou-se um consumo significativo por 

59,72% (n=43) de 3-5 vezes por semana por parte dos 

indivíduos, quanto a ingestão de  produtos lácteos observou-se 

um consumo relativamente baixo de pelo menos 1 vez na 

semana por 36,11% e 13,28% de produtos integrais e 

desnatados respectivamente.  

 

Tabela 1 – Dsitribuição do IMC De acordo com o sexo 

IMC 

SEXO 

Sobrepeso 

N        % 

Obesidade 

N        % 

Média do  

IMC(kg/m²) 

 

±dp 

Feminino 23    46 27       54 31,42 ±3,71 

Masculino  6     27,27 16    72,72 32,33 ±4,58 

Valor p 0,0190 0,0235 0,8172  

±dp: desvio padrão 
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No presente estudo a tabela I, nos mostra que a 

prevalência de indivíduos com sobrepeso foi maior no sexo 

feminino 46% e 27,27% para homens, já a prevalência de 

obesidade foi observada com maior intensidade nos homens 

72,72%. A média do índice de massa corpórea das mulheres 

31,42kg/m² (±3,71) e dos homens 32,33kg/m² (±4,58) não 

apresentou diferença estatisticamente significante. 

 
Tabela 2- Valores de média para perfil lipídico de acordo com o sexo 

Perfil 
lipídico(mg/dl) 

Mulheres 
(N=50) 

Homens 
(N=22) 

Total  
(N=72) 

Valor  
P 

CT 
Média 

Min-Máx 
±dp 

230 
128-347 

±51,51 

212 
119-296 

±50,51 

225 
119-347 

±51,55 

 
 
 

0,1485 
 

HDL-c 
Média 

Min-Máx 
±dp 

49 
14-78 

±11,61 

56 
29-86 

±12,99 

51 
14-86 

±12,38 

 
 
 

0,0120 
 

LDL-c 
Média 

Min-Máx 
±dp 

118 
73-192 

±26,79 

120 
83-185 

±30,28 

118 
73-192 

±27,70 

 
 
 

0,7839 
 

Triglicerideos  
Média 

Min-Máx 
±dp 

 
193 

66-472 
±91,20 

 
209 

89-443 
±110,08 

 
198 

66-472 
±96,84 

 
 
 

0,5039 

dp: desvio padrão; LDLc - fração de colesterol da lipoproteína de baixa 
densidade; HDLc - fração de colesterol da lipoproteína de alta densidade. 

 

Resultados equivalentes à análise do perfil lipídico, de acordo 

com o sexo, são mostrados na tabela II. Com respeito as 

médias de HDL-colesterol, homens e mulheres apresentaram 

diferença estatisticamente significativa (p=0,0120). 
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As médias de TG 209 mg/dl(±110,08) para homens não 

apresentaram diferença estatisticamente significante quando 

comparadas as mulheres TG 193mg/dl(±91,20), entre a 

população total, os valores de média de TG foram maiores que 

150 mg/dl e de CT maiores que 200mg/dl, pontos de corte a  e 

partir dos quais as medidas preventivas devem ser instituídas. 

 
Tabela 3- Distribuição dos fatores de risco (Sedentarismo, 
Tabagismo, Etilismo, CA↑, CC↑, CT↑, TG↑) de acordo com o sexo 

 
Fatores de risco 

 
Mulheres 
N       % 

 
Homens 
N      % 

 
Total  
N        % 

 
Valor 

P 

Sedentarismo 27     54 12   54,54 39     54,2  

Tabagismo 1        2 6    27,27 7        9,7  

Etilismo 8       16 8     36,36 16     22,2  

CA ↑ 44     88 13   59,09 57     79,2 0,0630 

CC ↑ 43     86 15   68,18 58   80,56 0,0090 

CT ↑ 35     70 14   63,63 49   68,05 0,1485 

TG ↑ 31     62 13    59,09 44  61,11 0,5039 

CA ↑: >102cm para homens e >88cm para mulheres; CC ↑: > 94 cm para 

homens e  >80 cm para mulheres CT↑: ≥ 200 mg/dl ; TG ↑: ≥150mg/dl 

 

 Entre os fatores de risco analisados na tabela III, o 

sedentarismo foi predominante 54,2% da população estudada, 

o índice de tabagismo foi observado com maior freqüência nos 

homens (27,27%), enquanto 36,36%% dos indivíduos do sexo 

masculino e 16% do sexo feminino referiram ingerir bebida 

alcoólica duas ou mais vezes por semana. 

Nota-se que, em relação a CA aumentada, o CT e o TG 

acima dos valores normais, o sexo feminino apresentou valores 

mais elevados quando comparados aos homens, porém não foi 

observado diferença estatisticamente significativa. Ao se 
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comparar as medidas da Circunferência da Cintura de homens 

e mulheres houve diferença estatisticamente significativa 

(p=0,0090). 

 
Tabela 4- Distribuição dos indicadores de obesidade central de acordo 
com o sexo 

Indicadores de 
obesidade 

 Mulheres 
% Média(±dp) 

Homens  
%  Média(±dp) 

Média total 
(±dp) 
Min– Max 

 
Valor  
   P 

CC 
 
Risco 
aumentado 
 

   89,58 
(±9,67) 

  
86% 

 96,23   
(±8,78) 

 
68,18% 

 
0,91 

(±9,85) 
0,76 - 119 

 

  
0,0090 
 

Ca 
 
Risco 
aumentado 

 0,87 
(±10,74) 

 
88 % 

    0,98  
(±9,72) 

 
59,09% 

 
1,01 

(±10,65) 
0,82 – 1,3 

 

0,0630 
 

RCQ 
 
Risco 
aumentado 

99,4 
(±0,06) 

 
66% 

 104,64 
(±0,05) 

 
45,45% 

 
0,9 

(±0,08) 
0,74 – 1,1 

0,0000 
 

Circunferência da Cintura(CC) Risco aumentado: ≥80cm para mulheres, ≥ 
94cm para homens ; Circunferência Abdominal(CA) Risco aumentado: ≥ 
88cm para mulheres, ≥ 102cm para homens  ;  Relação Cintura Quadril 
(RCQ): Risco aumentado: ≥0,85 para mulheres, ≥1,0 para homens.   

 

Os dados apresentados na tabela IV indicam que na 

análise da CC, 86% das mulheres apresentaram risco 

cardiovascular aumentado. A porcentagem de homens em risco 

também foi elevada, correspondendo a 68,18%, apresentando 

diferença estatisticamente significativa entre os sexos. Com 

relação a CA, 88% das mulheres apresentaram valores 

indicativos de risco, já nos homens, essa proporção foi de 

59,09%, com relação aos valores de média podemos observar 

que ambos os sexos apresentaram valores aceitáveis 

preconizados pela OMS.  Na RCQ, observamos que 66% das 
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mulheres e 45,45% dos homens apresentaram valores iguais 

ou acima dos recomendados com diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos. 

 
Tabela V- Distribuição do perfil lipídico de acordo com o IMC 

 
Perfil lipidico 

(mg/dl) 
IMC 

 
CT ↑ 

(≥ 200) 
N       % 

 
HDL↓ 

(˂40-H  
˂50-M) 
N      % 

 
LDL↑ 
(≥130) 

N       % 

 
TG↑ 

(≥150) 
N      % 

 
Sobrepeso 

 
18      62,06 

 
15      51,72 

 
5      17,24 

 
16      55,17 

 
Obesidade 

 
31      72,09 

 
15      34,88 

 
13      30,23 

 
28      65,11 

Classificação do IMC: Sobrepeso – 25 -29,9 kg/m²; Obesidade - ≥ 30 kg/m² 

(OMS, 1997) 

 

A análise do perfil lipídico de acordo com o IMC, 

representados pela tabela V, ao compararmos os indivíduos 

adultos que apresentam sobrepeso (IMC= 25,0 - 29,9 gk/m²), 

com os obesos (IMC ≥ 30 kg/m²), observamos que o grupo dos 

obesos apresentou níveis de colesterol total, LDL-colesterol e 

triglicerídeos acima dos valores recomendados pela III 

Diretrizes Brasileiras de Dislipidemia, quando comparado ao 

grupo que apresentou sobrepeso. 

  
Tabela 6- Distribuição de fatores de risco relacionados a doenças        
cardiovasculares, comparando sedentários a não sedentários 

Fatores de 
risco 

Sedentários 
(N=39)  
N              % 

Não sedentários 
(N=33) 
N              % 

Valor P 

Obesidade 
 

22         56,41 21            63,63 0,458 

Sobrepeso 
 

17        43,58 12            36,36 0,6350 

CT ↑ 
 

28         71,79 20            60,60 0,8060 
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HDL ↓ 
 

15         38,46 14            42,42 0,8719 

TG↑ 
 

28         71,79 16            48,48 0,0977 

CC↑ 
 

32         82,05 25            75,75 0,4105 

RCQ↑ 
 

26         66,66 17            51,51 0,6087 

CA↑ 
 

33         84,46 24            72,72 0,3874 

CT ↑: ≥200mg/dl;HDL ↓: ≤40mg/dl; TG↑:≥150mg/dl 

 

Na análise dos indivíduos representados pela tabela VI, 

quando comparamos os sedentários em relação aos não 

sedentários curiosamente, observamos um maior percentual de 

obesos (63,63%) no grupo que referiu realizar alguma atividade 

física regularmente, não foi observado diferença 

estatisticamente significativa. O sedentarismo apresenta-se 

como fator de risco mais prevalente entre a população 

estudada, com 54,2% da amostra, a prevalência de obesidade 

central ocorreu com maior freqüência nestes indivíduos CC↑ 

(82,05%), RCQ↑ (66,66%), CA↑ ( 84,46%). A elevação dos 

níveis de CT e TG (71,79% para ambos) também foi observada 

com maior freqüência nos indivíduos sedentários, 

diferentemente ocorreu com os níveis de HDL baixo que 

apresentaram uma freqüência maior no grupo dos não 

sedentários (42,42%). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que o sedentarismo isolado já é considerado 

fator de risco cardiovascular que pode ou não estar relacionado 

a doenças metabólicas e cardiovasculares ao qual a população 

está exposta (POLANCZYK, 2005). Nesta pesquisa, 
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investigando hábitos de vida, observou-se que a população 

estudada apresentou alto índice de sedentarismo (54,2%), 

porém esses valores se apresentam bem abaixo da média 

nacional (71,3%) e da média da região (67,5%), de acordo com 

os estudos de Passos, 2006 e Siqueira et al., 2008.  

Em um estudo realizado por Siqueira et al., a prevalência 

de sedentarismo entre adultos foi de 31,8%, a prevalência de 

sedentarismo foi significativamente maior na Região Nordeste, 

quando comparada a Região Sudeste (SIQUEIRA, et al,  2008). 

 Analisando o presente estudo, a obesidade foi detectada 

em 59,7% da população. Diferentemente, em um estudo sobre 

a análise de lipoproteínas como fator de risco para eventos 

coronarianos (COELHO, et al., 2005) apresentou obesidade em 

apenas 2,6% indivíduos, enquanto 15% deles apresentaram 

sobrepeso. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde 

caracterizam 8% da população brasileira total como obesa 

(FONSECA; MORIGUCHI, 2001). 

  Na análise do IMC, verificamos maior percentual de 

homens com obesidade 72,72% já as mulheres apresentaram 

valores maiores de sobrepeso 46%. Em um estudo que 

investigou a prevalência de sobrepeso e obesidade no Nordeste 

e Sudeste observou-se que a prevalência de indivíduos com 

sobrepeso foi maior nos homens (30%) e 26,6% para mulheres, 

os índices de obesidade foram 6,7% para homens e 12,7 para 

mulheres (ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 2002). Em 

um estudo sobre a prevalência de obesidade realizado no Rio 

de Janeiro os índices de obesidade foram observados com mais 

frequência entre as mulheres (20,2%) do que entre os homens 

15,2% (SOUZA, et al. 2003). No estudo de Araújo et al.(2005), 

a obesidade também foi mais prevalente entre as mulheres. 

 Analisando as prevalências das dislipidemias segundo o 

gênero, constata-se valores de média aumentados de CT 



ESTUDO DO PERFIL LIPÍDICO EM ADULTOS COM SOBREPESO E OBESIDADE 

489 
 

(230mg/dl) para as mulheres quando comprado aos homens, já 

os valores médios de triglicerídeos foram maiores no grupo dos 

homens(209mg/dl). Achados semelhantes são apresentados 

em estudos sobre o perfil lipídico (ARAÚJO et al., 2005 e 

POZZAN; POZZAN; BRANDÃO, 2005 ). Com respeito as 

médias de LDL-c, homens e mulheres apresentaram resultados 

semelhantes (120mg/dl e 118mg/dl respectivamente), o mesmo 

encontrado em estudo sobre o perfil lipídico de indivíduos 

obesos e com sobrepeso (ARAÚJO et al., 2005 ).  No estudo de 

Chalfun, Vale e Fortes 2008, as médias de HDL e LDL 

apresentaram valores semelhantes ao presente estudo porém, 

as médias de TG e CT apresentaram valores de média 

inferiores. 

Observamos freqüência de 68,05% da população em 

estudo, com hipercolesterolemia (>200 mg/dl), diferente do 

observado no estudo de  Araújo et al.,  com 46% da população 

total apresentando valores aumentados de CT, o mesmo 

podemos encontrar em um estudo no município do estado de 

São Paulo com 35% (FORNÉS et al., 2000) e de 40% em um 

estudo envolvendo 81,262 indivíduos de várias cidades do 

Brasil (MARTINEZ et al., 2003). 

 No presente estudo, foram registradas freqüências de 

CT, LDL e TG aumentados em obesos quando comparado a 

indivíduos com sobrepeso. Em um estudo realizado em 

Campos, o grupo de obesos apresentou uma freqüência maior 

de triglicerídeo aumentado e do HDL diminuído (SOUZA et al. 

2003). Em um estudo realizado no interior da Paraíba 

encontramos os resultados divergentes ao presente estudo, no 

que se refere colesterol total e triglicerídeos aumentados em 

relação aos não obesos (NETO et al., 2008). 

 Em um estudo cujo objetivo foi identificar dentre os 

indicadores antropométricos qual o melhor indicativo de risco 
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coronariano elevado, apontou a RCQ como melhor método para 

discriminar risco coronariano elevado quando comparado a 

outros indicadores de obesidade generalizada (PITANGA; 

LESSA, 2005), considerando a análise das medidas de 

distribuição central de gordura corporal avaliadas nesta 

pesquisa (RCQ, CA e CC), observou-se valores 

significativamente maiores de obesidade central nos indivíduos 

do sexo feminino para todas as variáveis. O mesmo foi 

observado em estudos investigativos (NETO et al.,2008 e  

FILHO et al., 2007).  Este achado aponta diferença com relação 

ao tipo de obesidade quanto a distribuição de gordura corporal 

em relação os sexos, diverge a literatura, a qual afirma que a 

obesidade central é mais comum entre homens (CABRERA; 

JACOB, 2001). 

 Em relação a dieta podemos observar um consumo 

elevado de carne vermelha e frituras, um consumo moderado 

de frutas e verduras e a ingestão relativamente baixa de 

produtos lácteos.  Estudos apresentaram resultados 

semelhantes aos encontrados nesta pesquisa (COELHO et al., 

2005 e FISBERG et al., 2001). 

 O Programa Nacional de Educação sobre Colesterol 

(NCEP) dos Estados Unidos reconhece as alterações dos 

níveis plasmáticos de lipídios como um dos marcadores de risco 

tradicionais para doenças coronarianas, considerado 

problemas de saúde pública em diversos países, principalmente 

pela dificuldade de identificação dessa patologia que só pode 

ser feita por punção venosa, sem um tratamento adequado, o 

perfil lipídico permanece alterado, aumentando ainda mais o 

risco de doenças coronarianas. Os dados sobre as 

lipoproteínas podem revelar a prevalência das dislipidemias em 

uma população, possibilitando uma intervenção direcionada 
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para o controle, prevenção e tratamento de doenças 

ateroscleróticas.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos reproduzem a tendência de 

diferença quanto ao excesso de peso entre os sexos, com 

predominância no sexo masculino na categoria obesidade. 

Detectou-se também, uma alta frequência de 

hipercolesterolemia e obesidade centralizada, provavelmente 

pelos hábitos alimentares inadequados, como ingestão elevada 

de carne vermelha e o consumo excessivo de frituras. O sexo 

feminino apresentou valores mais elevados de CT e risco 

cardiovascular aumentado quando comparados aos homens. 

Os resultados sugerem que níveis elevados de CT e TG podem 

estar associados a obesidade e ao sedentarismo.  

 Faz-se necessário investigar periodicamente a medida do perfil 

lipídico, pois este quando alterado e associado a outros fatores 

de risco podem aumentar o risco de doenças ateroscleróticas, 

que é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

em adultos. 
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Resumo: O prazer de ingerir alimentos doces é indiscutível e 
as consequências de tal hábito alimentar têm sido levantadas 
em várias ocasiões no mundo inteiro. Hoje em nosso país a 
sacarose, originária do processamento da cana-de-açúcar, 
beterraba e também muito encontrada no mel, é a forma mais 
utilizada para se adoçar os alimentos, e existindo a rapadura, 
também produto oriundo da cana de açúcar, como uma 
sobremesa muito apreciada principalmente na região nordeste 
do Brasil. Assim, o presente trabalho objetivou analisar a 
adequação dos rótulos de produtos para adoçar a venda em 
duas microrregiões do Rio Grande do Norte, de acordo com as 
legislações vigentes. Foram analisados 11 rótulos de rapadura, 
06 de melado e 03 de melaço de cana-de-açúcar. Os dados 
foram coletados através dos rótulos dos produtos e passados 
para uma planilha de checklist, onde posteriormente foram 
confrontados com a RDC nº 259/02, RDC nº 359/03, RDC nº 
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360/03, RDC nº 271/05, RDC nº 54/12, Lei nº 10.674/2003 e a 
Portaria n° 29/98, todas da ANVISA. Os resultados encontrados 
indicaram que os rótulos de rapadura estavam majoritariamente 
fora dos padrões exigidos pela legislação, diferentemente da 
rotulagem dos melados e melaços de cana-de-açúcar onde 
verificou-se maior adequação. Torna-se indispensável maior 
fiscalização pressionando as indústrias a seguirem o que está 
previsto na legislação, proporcionando aos consumidores mais 
segurança em sua aquisição. 
Palavras-chave: Rapadura. Melaço. Rotulagem. Legislação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde está diretamente relacionada aos hábitos e 

culturas alimentares, estabelecendo o crescimento e 

desenvolvimento durante todo o curso de vida do indivíduo. 

O açúcar consumido pelos indivíduos se introduz na 

rotina alimentar de forma prejudicial à saúde, principalmente 

devido ao consumo excessivo. Uma das faixas etárias mais 

atingidas pelo elevado consumo de forma consciente ou 

inconsciente de açúcar é o jovem. Então fica a reflexão, análise 

e conduta de alertar dos malefícios que poderão acarretar a 

saúde devido a esta prática alimentar. O açúcar foi acusado de 

ser uma verdadeira droga, utilizada com conhecimento de 

causa pelos industriais para tornar as crianças dependentes de 

seus produtos (DALMOLIN et al, 2012). 

Após o passar dos anos as necessidades e a procura por 

alimentos doces foram aumentando sendo introduzido no 

mercado açucares industrializados com mais intensidade de 

doçura como a sacarose, por exemplo, sendo hoje a mais 

utilizada em todo o mundo.  Essa preferência pelo sabor doce 
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é uma característica inata aos seres humanos. Presente desde 

o nascimento, ela persiste durante o ciclo da vida e é 

influenciada pela frequente exposição a substâncias doces 

(HUBSCHER et al, 2016). 

Pesquisas têm mostrado que existe uma maior 

frequência no consumo de alimentos doces pelos indivíduos em 

nosso país. Isso faz com que seja reduzida ou substituída a 

ingestão de alimentos como leguminosas, frutas e hortaliças, 

em contrapartida apresenta-se um aumento significativo na 

preferência do consumidor por produtos como refrigerantes, 

biscoitos e sobremesas prontas, aumentando o surgimento de 

doenças causadas pelo excesso de açúcar no sangue, 

causando várias doenças bem comuns na sociedade como: 

diabetes do tipo 2, problemas hepáticos, câncer e doenças 

cardiovasculares, sendo que essa exposição à doçura está 

mais fortemente relacionada à ingestão habitual de açúcar 

adicionado aos alimentos de forma extrínseca, do que à 

quantidade total de açúcar consumido (CLARO, 2013). 

O consumo em excesso de alimentos ricos em açúcares 

pode influenciar no aumento do risco de obesidade e diversas 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), além do mais o 

consumo elevado de doces limita a qualidade da dieta, pois 

proporciona grande quantidade de calorias e baixo teor de 

nutrientes (MACHADO; SENA, 2016). 

O primeiro produto utilizado pelas civilizações para 

“adoçar” foi o mel, consumido desde as antigas culturas da 

Grécia e da China. O mel é classificado como, produto natural 

da colméia, que desde os primórdios, o homem o utiliza, não só 

como adoçante, mas também devido às suas propriedades 

medicinais conhecidas (RIBEIRO, 2012). Mais tarde, o mel foi 
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substituído pela sacarose, o açúcar comum, obtido 

originalmente a partir da cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum), e com o passar dos anos outros produtos foram 

surgindo e hoje em dia a indústria alimentícia oferece aos 

consumidores uma variedade de produtos que possuem a 

propriedade de conferir o sabor doce aos alimentos, dentre eles 

destacam-se o açúcar (branco, invertido e para confeitaria, 

melado, melaço, rapadura e adoçantes de mesa), classificados 

assim segundo pela RDC n° 271, de 22 de setembro de 2005 

(BRASIL, 2005a). 

A fabricação da rapadura iniciou-se nas Canárias, ilhas 

espanholas do Atlântico, possivelmente no século XVI, 

constituindo-se não apenas em guloseimas, mas em uma 

solução prática de transporte de alimento em pequena 

quantidade para uso individual e com maior tempo de 

durabilidade. Apesar da rapadura e outros produtos oriundos da 

cana-de-açúcar, utilizados para adoçar, serem produzidos no 

Brasil desde o século XVI, destinada nessa época para 

alimentação dos escravos, é ainda hoje processada 

rudimentarmente, sem padronização em propriedades 

familiares, gerando produtos com baixos preços de 

comercialização, por isso a importância da fiscalização e o 

destaque nesse presente trabalho (FERNANDES, 2014).  

A rapadura, melaço e o melado, são alimentos ricos em 

vitaminas, proteínas, carboidratos e sais minerais como 

potássio, cálcio e ferro, sendo, portanto, um alimento essencial 

ao desenvolvimento humano. Ademais, possui características 

de produto natural e orgânico. Essas características quanto ao 

valor nutritivo da rapadura são corroboradas por Figueiredo 

Filho (2010, p.55), que ressalta: “Na rapadura, conserva-se 
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todos os sais minerais, substâncias pépticas e açúcares 

invertidos da cana. Torna-se assim mais nutritiva e de digestão 

mais fácil que seu similar de superior qualidade” (DE LIMA 

PAIXÃO et al, 2015). A legislação brasileira para a rotulagem 

de produtos para adoçar tem por base as determinações da 

RDC nº 271, de 22 de setembro de 2005 (BRASIL, 2005a), que 

“fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a 

que devem obedecer aos açúcares e os produtos para adoçar, 

excluindo deste regulamento os adoçantes dietéticos 

formulados para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou 

glicose”.  

Diante do exposto, apresenta-se abaixo a definição de 

alguns termos que serão utilizados no presente trabalho. 

Definição: 

Rapadura: é o produto sólido obtido pela concentração do 

caldo de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), podendo ser 

adicionado de outro(s) ingrediente(s) desde que não 

descaracterize(m) o produto (BRASIL, 2005a). 

Melado: é o líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo 

de cana (Saccharum officinarum) ou a partir da rapadura, por 

processos tecnológicos adequados (BRASIL, 2005a). 

Melaço: é o líquido que se obtêm como resíduo de fabricação 

do açúcar cristalizado, do melado ou da refinação do açúcar 

bruto (BRASIL, 2005a). 

Assim, o presente trabalho foi realizado com o objetivo 

de verificar a conformidade dos rótulos nas embalagens de 

produtos para adoçar, comercializados em duas microrregiões 

do estado do Rio Grande do Norte, demonstrando a garantia 

desses produtos em relação às condições higiênico-sanitárias 

satisfatórias, onde ocorre à obrigatoriedade por serem 



FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS DE 
PRODUTOS PARA ADOÇAR COMERCIALIZADOS EM DUAS 

MICRORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

500 
 

alimentos embalados na ausência do consumidor e prontos 

para a comercialização, e ainda se estão em conformidade ou 

não quanto ao seu Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade, e demais legislações que regulamentam a 

rotulagem de alimentos no Brasil. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse estudo foi realizado no período de abril a junho de 

2017, onde foi analisado os rótulos de rapaduras, melado e 

melaço, comercializados em hipermercados, supermercados e 

outros estabelecimentos de comércio varejista de duas 

microrregiões do estado do Rio Grande do Norte (Natal e 

Agreste Potiguar). A análise dos produtos foi realizada por 4 

alunos do Curso de Bacharelado em Agroindústria da UFPB, 

onde foram analisados vinte produtos para adoçar: 11 

rapaduras com diferentes composições (tradicional, com 

amendoim torrado, com coco, com goiaba, preta e com leite), 6 

melados de cana-de-açúcar (tradicional e orgânico) e 3 melaços 

de cana-de-açúcar (tradicional e orgânico), sendo estes os 

encontrados em prateleiras dos estabelecimentos disponíveis 

para a comercialização. 

Para a análise das declarações presentes nos rótulos 

dos produtos, foi elaborado um check list, ver em tabela (2), com 

todas as informações que devem estar presentes em um rótulo 

de alimento. Após essas coletas, os dados foram duplamente 

digitados para um banco de dados, criado por meio do 

Programa EpiInfo 6.04 para posterior confrontamento com a 

legislação vigente para a rotulagem alimentar descritas na 

Tabela (1).  
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Tabela 1. Legislações utilizadas na análise de conformidades 

da rotulagem geral das amostras dos produtos para adoçar. 

Legislação Especificação 

Resolução RDC n° 

259/02 

Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de 

Alimentos Embalados. 

Resolução RDC n° 

360/03 

Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem 

Nutricional de Alimentos Embalados. 

Resolução RDC n° 

359/03 

Aprova o Regulamento Técnico de Porções de 

Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem 

Nutricional. 

Resolução RDC n° 

271/05 

Aprova o Regulamento Técnico para Açúcares e 

Produtos para Adoçar 

Resolução RDC n° 

54/12 

Aprova o Regulamento Técnico referente à Informação 

Nutricional Complementar. 

Lei nº 10.674/03 
Obriga a que os produtos alimentícios comercializados 

informem sobre a presença de glúten. 

Portaria 29/98 
Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos 

para Fins Especiais. 

Fonte: ANVISA 
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Tabela 2. Questionário para estudo da conformidade e não-

conformidade da rotulagem dos produtos para adoçar. 

Produtos para adoçar 

1- O rótulo apresenta a marca do produto?   

2- Há indicação de peso líquido?  

3- Há identificação de origem conforme estabelece a legislação? 

4- Há informação nutricional complementar? Está adequada? 

5- A lista de ingredientes está de acordo com o estabelecido na legislação?  

6- As alegações funcionais e/ou de saúde estão de acordo com a legislação?  

7- O modo de conservação está de acordo com o estabelecido na legislação? 

8- Há modo de conservação após aberta a embalagem?  

9- Há data de validade? Conforme o estabelecido na legislação? 

10- Há indicação de validade após aberta a embalagem?  

11- Há indicação da data de fabricação? De acordo com a legislação? 

12- Há identificação do lote? Segue os requisitos legais? 

13- Há os dados do fabricante conforme estabelece a legislação?  

14- Há uma das expressões “Contém Glúten.” ou “Não Contém Glúten”?  

15- A tabela nutricional está de acordo com as legislações de rotulagem nutricional? 

16- A tabela nutricional está definida por porção? E medida caseira? 

17- Há as frases específicas estabelecidas nos Regulamentos Técnicos?  

18- Há frases que não estão previstas nos Regulamentos Técnicos? 

Fonte: Próprio autor 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Panorama Geral 

 

Foram analisados os rótulos de 20 produtos para adoçar, 

dos quais 55% correspondiam a rapaduras, 30% eram melados 

de cana-de-açúcar e 15% melaços de cana-de-açúcar. Do total 

de alimentos verificados, foram constatadas irregularidades em 

100% dos rótulos, levando-se em consideração as três 

categorias de produtos, como mostra a Figura (1). 

 

Figura 1. Panorama geral da conformidade dos rótulos 

analisados  
Fonte: Próprio autor 

 

Rótulos conformes e não conformes por legislação 

 

Resolução RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002 

55%

30%

15%

100%

Rapadura Melaço melado Irregularidade
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A RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002 (BRASIL, 

2002), regulamenta que “alimentos embalados não devem 

conter em seus rótulos descrições que utilizem de vocábulos, 

sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou 

quaisquer representações gráficas que tornem a informação 

falsa, incorreta, ou induzam o consumidor a erro, confusão e/ou 

engano, em relação à procedência e natureza, composição, 

tipo, qualidade, quantidade, validade, rendimento ou forma de 

uso do alimento”. Ao confrontar o total de rótulos com essa 

resolução, foi identificada a inconformidade em 27,3% das 

rapaduras (3/11) e em 33,3% dos melados (2/6). 

No contexto acima e segundo o Manual de Orientação 

aos Consumidores (BRASIL, 2005b), os rótulos de alimentos 

não podem declarar, por exemplo, que “sardinhas ou atuns em 

conserva são alimentos sem conservantes, já que todos estes 

produtos não contêm conservantes”. Seguindo esse raciocínio, 

considerou-se uma estratégia de marketing, e de desvio da 

atenção do consumidor, as informações encontradas em duas 

marcas de rapadura e em uma de melado que diziam “100% 

natural”, “especial” e “não contém conservantes”. Ainda que as 

informações sejam verdadeiras, elas podem levar os 

consumidores ao erro e levá-los a pensar que outros produtos 

congêneres não possuam tais características. 

Também confrontando com a RDC n° 259/02 (BRASIL, 

2002), que diz que “com exceção de alimentos com um único 

ingrediente, deve-se sempre constar no rótulo uma lista de 

ingredientes precedida da expressão "ingredientes:" ou "ingr.:", 

constando em ordem decrescente das respectivas proporções. 

Com relação a este item verificou-se a adequação em 100% 
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das amostras de melado e melaço de cana-de-açúcar e 

inadequação em 54,5% na rotulagem das rapaduras. 

Dados referentes ao lote não foram encontrados em 

11/11 (100%) rótulos de rapadura. Segundo o Manual de 

Orientação aos Consumidores (BRASIL, 2005b), o “lote” é um 

número que faz parte do controle na produção e, caso haja 

algum problema, o produto pode ser recolhido ou analisado pelo 

lote ao qual pertence. Por outro lado, 50% dos rótulos de 

melado (3/6) possuíam um código, mas não se adequavam ao 

tópico “a” do item 6.5.3 da Resolução nº 259/02 (BRASIL, 

2002), que preconiza que para a indicação do lote deve ser 

utilizado “um código chave precedido da letra L”. Dando 

continuidade e ainda analisando a RDC nº 259/02 quanto ao 

prazo de validade, 85% dos produtos para adoçar cumprem 

com as exigências da legislação vigente (BRASIL, 2002), desde 

a indicação da validade, que deve ser expresso o dia, mês e 

ano, até a obrigatoriedade de descrever o modo de 

conservação dos produtos em 65% (13/20) das amostras, 

indicando as precauções necessárias para manter suas 

características normais, no caso específico em local fresco, 

seco e ao abrigo da luz. 

 

Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 

 

Por outro lado, em onze rótulos de rapaduras (100%), em 

três rótulos de melado (50%) e em três de melaço (100%) 

observou-se a ausência de informações sobre os cuidados de 

conservação e armazenagem depois de aberta a embalagem. 

Estas informações são necessárias nos rótulos dos produtos 

objeto do estudo, uma vez que as características originais 
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podem ser alteradas pela exposição a temperaturas 

inadequadas ou à umidade. Conforme o disposto no item 8.2.3, 

da Portaria nº 29/98, da SVS (BRASIL, 1998) deve constar no 

rótulo: "A instrução dos cuidados de conservação e 

armazenagem, antes e depois de abrir a embalagem, quando 

for o caso”. Nesse contexto, três marcas de melado de cana-

de-açúcar adequaram-se a legislação descrevendo nos 

respectivos rótulos a frase “após aberto conservar em geladeira 

e consumir em até 30 dias”. 

 

Resolução RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 

 

A disposição das informações de “valor energético, valor 

de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gordura trans, fibra alimentar e sódio que se aplicam a 

Rotulagem de Alimentos Embalados e ou em qualquer outro 

Regulamento Técnico específico. O presente Regulamento 

Técnico não se aplica: 1. as bebidas alcoólicas; 2. aos aditivos 

alimentares e coadjuvantes de tecnologia; 3. as especiarias; 4. 

às águas minerais naturais e as demais águas de consumo 

humano; 5. aos vinagres; 6. ao sal (cloreto de sódio); 7. café, 

erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros 

ingredientes; 8. aos alimentos preparados e embalados em 

restaurantes e estabelecimentos comerciais, prontos para o 

consumo; 9. aos produtos fracionados nos pontos de venda a 

varejo, comercializados como pré-medidos; 10. as frutas, 

vegetais e carnes in natura, refrigerados e congelados; 11. aos 

alimentos com embalagens cuja superfície visível para 

rotulagem seja menor ou igual a 100 cm2. Esta exceção não se 

aplica aos alimentos para fins especiais ou que apresentem 
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declarações de propriedades nutricionais” são estabelecidos 

pela RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003a). 

Ao confrontar todos os rótulos com a legislação, verificou-se 

adequação em 100% das amostras de melado e melaço e 

inadequação em 27,3% dos rótulos de rapadura. 

 

Resolução RDC nº 54, De 12 de Novembro de 2012 
 

Visando, “a Informação Nutricional Complementar (INC) 

contida nos rótulos dos alimentos embalados produzidos e 

comercializados no território dos Estados Partes do 

MERCOSUL, ao comércio entre eles e às importações extra 

zona, embalados na ausência do cliente e prontos para oferta 

aos consumidores”, componente opcional da rotulagem 

nutricional, regulamentada pela RDC nº 54/2012 (BRASIL, 

2012) e que é utilizada para descrever o nível absoluto ou 

relativo de determinados nutrientes ou valor energético 

presentes em alimentos, não foi encontrada em nenhuma das 

amostras analisadas. 

 

Resolução RDC nº 359 de 23 de dezembro de 2003 

 

A obrigatoriedade do uso do “porcionamento, medidas 

caseiras, fração ou unidades de alimentos embalados para fins 

de rotulagem nutricional, pré-estabelecidos para cada categoria 

de alimentos que leva em consideração o direito dos 

consumidores de ter informações sobre as características e 

composição nutricional dos alimentos que adquirem” é 

regulamentada pela RDC nº 359 de 23 de dezembro de 2003, 

(BRASIL, 2003b), entretanto, durante a análise dos rótulos, 
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observou-se a inadequação em 72,7% dos rótulos de rapadura. 

A informação correspondente ao conteúdo da embalagem em 

porções padronizadas facilita o entendimento por parte do 

consumidor, minimizando as dificuldades de análise e 

comparação dos produtos em oferta. Já a medida caseira serve 

para orientar o consumidor sobre a porção normalmente 

consumida, como fatias, unidades, potes, xícaras, copos e 

colheres de sopa. Inconformidades nesta informação podem 

levar o consumidor a subestimar a quantidade ingerida em uma 

dieta previamente estabelecida. 

 

Resolução RDC nº. 271, de 22 de setembro de 2005 
 

Todos os rótulos analisados devem constar 

obrigatoriamente a denominação de venda do produto em 

questão, ou seja, “o nome específico e não genérico que indica 

a verdadeira natureza e as características do alimento que é 

fixado no Regulamento Técnico específico que estabelece os 

padrões de identidade e qualidade inerentes ao produto”. 

Diante disto, todos os rótulos de melado e melaço de cana-de-

açúcar constavam de denominações consagradas pelo uso, 

seguida de expressões relativas ao processo de obtenção e/ou 

característica(s) específica(s). De forma semelhante, nos 

rótulos das rapaduras adicionadas de outros ingredientes (leite, 

amendoim, goiaba, etc.), apresentava-se a designação do 

produto conforme a Resolução RDC nº 271/05 da ANVISA 

(BRASIL, 2005a). 

 

 

 



FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS DE 
PRODUTOS PARA ADOÇAR COMERCIALIZADOS EM DUAS 

MICRORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

509 
 

Lei no 10.674, de 16 de maio de 2003 
 

Ao avaliar os rótulos referentes à obrigatoriedade de 

conter na sua descrição a seguinte frase “Todos os alimentos 

industrializados deverão conter em seu rótulo e bula, 

obrigatoriamente, as inscrições "contém Glúten" ou "não 

contém Glúten", conforme o caso” obrigando essa “advertência 

ser impressa nos rótulos e embalagens dos produtos 

respectivos assim como em cartazes e materiais de divulgação 

em caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura”, 

regulamentada pela Lei 10.674/03 (BRASIL, 2003c), observou-

se a presença em 100,0% de forma nítida e clara, a alegação 

“não contém glúten” na rotulagem dos melados e melaços de 

cana-de-açúcar. Já nos rótulos das rapaduras a advertência 

esteve ausente em 72,7% das amostras (8/11). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em relação à legislação vigente, todos os produtos para 

adoçar comercializados em hipermercados, supermercados e 

estabelecimentos de comércio varejista de duas microrregiões 

do estado do Rio Grande do Norte apresentaram 

irregularidades quanto às informações apresentadas em seus 

rótulos. Na rapadura foram constatadas as maiores 

inadequações, quais foram: informações inadequadas e/ou 

enganosas nos rótulos, o que pode indicar falta de 

conhecimento dos fabricantes com relação à regulamentação 

de seu setor e, na pior das hipóteses, falta de compromisso 

ético dos fabricantes com seu consumidor; ausência de 

identificação do lote; ausência de cuidados de conservação e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.674-2003?OpenDocument
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armazenagem depois de aberta a embalagem, e inadequações 

na definição de porções e medidas caseiras. No tocante a 

rotulagem dos melados e melaços de cana-de-açúcar verificou-

se uma maior preocupação na elaboração correta dos rótulos. 

Ainda houve, contudo, produtos em desacordo com as normas 

brasileiras, principalmente em se tratando ao modo de 

conservação. Sem um controle efetivo por parte dos órgãos 

competentes, o consumidor não poderá confiar nos dados 

declarados, ficando sem sentido os esforços para que a 

população compreenda as informações rotuladas. 
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Resumo:A gestação na adolescência, tanto no Brasil como em 

diversos países do mundo, representa uma enorme questão da 

saúde publica. Com a imaturidade fisiológica para suportar o 

estresse da gestação, a maternidade em idade precoce 

representa risco elevado de resultado obstétrico desfavorável, 

principalmente de parto prematuro e baixo peso ao nascer. 

Diante do exposto foi de grande importância verificar o perfil das 

gestantes adolescentes e a relação com recém nascidos de 

baixo peso em uma maternidade na cidade de Patos – Paraíba. 

A população do estudo foi de gestantes adolescentes com 

idade entre 10 a 19 anos, constituído pelo número de 40 

puérperas adolescentes que foram internadas no período da 

coleta da pesquisa. Os dados foram coletados através de 

questionários sociodemograficos, questionário de freqüência 

alimentar e por meio dos prontuários destas. Já os recém 

nascidos foram avaliados pelos dados dos prontuários. Os 

dados foram tabulados e analisados no programa estatístico 

SPSS, versão 22.0. Como resultado, foi observado que a 
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maioria das adolescentes apresentou IMC pré e gestacional 

adequados, assim como seus bebês peso adequado para idade 

gestacional, como também possuem adequado perfil alimentar, 

onde a maioria consumiu alimentos recomendados para a 

gestação. Conclui-se que o baixo peso ao nascer não depende 

somente do fator idade, mas também do estado nutricional 

materno pré e gestacional, influencias sócio econômicas e 

hábitos alimentares. 

Palavras-chave: Gestação.Juventude. Baixo Peso ao Nascer. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gravidez consiste em grandes mudanças físicas, 

psicológicas e emocionais. Nas gestantes adolescentes, essas 

transformações produzem maior impacto, muitas vezes em 

razão da falta de planejamento, o convívio instável tanto familiar 

quanto conjugal e aos aspectos biológicos e emocionais 

próprios da juventude (LUZ; ASSIS; REZENDE, 2015). 

O começo da vida sexual é um evento que tende a 

acontecer predominantemente durante a adolescência 

(BORGES et al., 2016). No Brasil, em média os jovens se 

tornam sexualmente ativos aos 14 anos para os meninos e 15 

para as meninas (HUGO, 2011). No decorrer deste período o 

jovem pode começar à sua vida sexual sem que esteja 

fisicamente e psicologicamente preparado para isso. Com isso, 

a adolescência caracteriza-se por ser um grupo vulnerável ao 

risco de gravidez não esperada e de contaminação por doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) (JARDIM; SANTOS, 2012). 

Para Alves; Muniz; Teles (2010), a maioria dos 

adolescentes alcança à maturação sexual antes de chegar à 

maturação social, emocional ou a autonomia financeira, onde, 
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ao mesmo tempo, a sensualização do adolescente é 

proporcionada pelos meios de comunicação estimulando o 

começo da vida sexual precoce que, na falta de conhecimento 

das práticas contraceptivas, pode ocasionar em gestação não 

planejada. 

O entendimento sobre o corpo, sexo, gravidez entre os 

jovens nem sempre é bem conduzido, ou satisfatório ou 

adequado com a atividade e liberdade referentes à sexualidade 

(BONILHA, 2015). Do mesmo modo que o conhecimento por 

parte dos jovens em relação aos perigos vindo de relações 

sexuais sem proteção é necessário para que os próprios 

consigam experimentar a atividade sexual de forma apropriada 

e proveitosa, possibilitando assim a precaução da gestação 

indesejada e de infecção pelas doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs), desempenhado assim um direito que 

proporciona cada vez mais o indivíduo a prática da sexualidade 

livre da reprodução (JARDIM E SANTOS, 2012). 

Existem causas de origem objetiva e subjetiva que 

podem levar o surgimento da gravidez no começo da vida 

reprodutiva, tais como a falta de conhecimento sobre os 

métodos contraceptivos, a dificuldade de aquisição de tais 

métodos pelo adolescente, a dificuldade das meninas em 

combinar o uso da camisinha, a inocência, violência, 

subordinação, a vontade de demonstrar uma relação segura 

com o companheiro, intensa vontade de ser mãe, com 

perspectiva de modificação social e de obtenção de autonomia 

por meio da maternidade (COSTA; SENA;DIAS, 2011). 

Filho et. al (2011) diz que a gestação na fase da 

adolescência vem causando uma crescente relevância e 

estabelece, na atualidade, tema de investigações no campo  de 

saúde pública, que associa entendimentos das ciências sociais 
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e biológicas.  No Brasil, Cesar et. al (2011) afirma que  seu 

acontecimento não é incomum, onde  uma em cada cinco 

brasileiras concebe seu primogênito  antes de completar 20 

anos de idade, sendo esta uma das situações que resulta em 

maior risco à letalidade infantil, isto é, o fato da gravidez 

acontecer entre adolescentes, tem uma ligação à mais 

ocorrência de prematuridade e baixo peso no nascimento. 

Santos et al. (2012),enfatiza que a gravidez na fase da 

adolescência é um problema de saúde mundial, por mostrar 

importantes taxas de prevalências, por ser eventualmente 

evitável e seus problemas estarem dentre os principais motivos 

de óbito em meninas adolescentes. Pereira, Silva e Vargas 

(2010), indicam que a gestação na adolescência também um 

notável problema na saúde pública do Brasil, já que a tendência 

é que a quantidade de mães jovens aumente a cada ano. No 

ano de 2011, segundo Brasil (2012), houve 2.913.160 

nascimentos; destes, 27.785 de meninas de 10 a 14 anos e 

533.103 de meninas de 15 a 19 anos, e, representando 0,9% e 

18% respectivamente. Dados do Ministério da Saúde, DataSus, 

revelaram que em 2012, dos 2.905.789 nascidos com vida, 

560.147 (19,28%) foram de mães adolescentes (BRASIL,2012). 

Do mesmo modo ocorre com os nascidos mortos, conjunto no 

qual a proporção de mães entre 10 e 19 anos de idade equivale 

a 16% (JORGE et al., 2014). 

Costa, Sena e Dias (2011), afirmam que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) considera a gravidez durante a 

adolescência, como de elevado risco, em consequência, aos 

efeitos sobre a mãe e o recém-nascido, além de desencadear 

complicações sociais e biológicas. 

A jovem está em fase de desenvolvimento e ao ficar 

grávida nesse período sucede um enorme risco biológico para 
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o seu organismo. O risco está especialmente relacionado à 

parte nutricional (disputa materno fetal e o anabolismo 

duplicado) (BRASIL, 2013). Em razão da precocidade 

fisiológica para suportar o estresse da gravidez, a maternidade 

com pouca idade desempenha risco elevado de resultado 

obstétrico inadequado, especialmente de déficit no 

desenvolvimento fetal, concepção prematura e baixo peso ao 

nascer (CAMPOS et al., 2013).  

As descobertas mostram que os bebês nascidos de 

jovens apresentam maior chance de óbito no decorrer o 

primeiro ano de vida, quando comprados aos de mães que 

possuem idade de 20 anos ou mais (OLIVEIRA; GAMA; SILVA, 

2010). 

Para Santos et al. (2014), o pré-natal estabelece um 

importante indicativo do estado de saúde e desenvolvimento 

gestacional, primordial para diminuição do risco de problemas 

obstétricos e neonatais, principalmente nos indivíduos 

adolescentes. Descobertas feitas em variadas regiões têm 

evidenciado que este método estabelece uma das principais 

razões de prevenção do baixo peso ao nascer, prematuridade 

e óbito perinatal. Em relação às jovens mães, a realização de 

uma assistência pré-natal apropriada exerce resultado positivo 

materno e perinatal, anulando prováveis desvantagens próprias 

da idade.  

No decorrer do primeiro ano de vida, a taxa de 

mortalidade infantil de filhos nascidas de mães jovens é 2 a 3 

vezes maior que a de mães adultas e um aumento de seis vezes 

mais de síndrome de morte súbita nesse grupo (PICANÇO, 

2015). 

Em relação aos problemas com o neonato, a gestação 

na adolescência está ligada a índices mais altos de baixo peso 
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ao nascer (BPN), parto prematuro, doenças respiratórias e 

tocotraumatismo, como também maior presença de 

complicações neonatais e óbito infantil (AZEVEDO et al., 2015). 

Em meninas menores de 15 anos a gestação é destacada como 

de risco, especialmente devido à correlação com óbito materno 

(PICANÇO, 2015).  

O nascimento prematuro tem sido compreendido 

como causa de mortalidade infantil. O recém-nascido imaturo 

mostra desenvolvimento incompleto de órgãos, como cérebro e 

pulmões, além da diminuição da função renal e imaturidade da 

função hepática, podendo ter sérios comprometimentos ou 

intercorrências (GRAVENA et al., 2013). 

Já o BPN é considerado o fator de risco isolado de 

maior magnitude para a mortalidade infantil. Mundialmente, a 

mortalidade neonatal é 20 vezes mais provável para recém-

nascidos (RN) com baixo peso, em comparação com os de peso 

adequado ao nascer. Nesse ponto de vista, mães adolescentes 

apresentam as maiores taxas, entretanto, percebe-se maior 

percentual de primíparas nesse grupo, indicando que fatores 

biológicos ligados à imaturidade podem estar associados à 

maior ocorrência desse desfecho (ALMEIDA et al., 2014). 

Desde a década de 1980, a OMS considera o BPN o fator 

único mais importante como preditor da sobrevivência infantil, 

onde quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de 

óbito precoce (Santos et al., 2012).  O BPN é definido pela OMS 

como o peso ao nascimento a termo (> 37 semanas de 

gestação) abaixo de 2 quilos e 500 gramas (SURITA et al., 

2011). 

Nos últimos tempos, o peso ao nascimento tem se 

tornado foco de estudo devido à ligação positiva com 

interferência na saúde do indivíduo no futuro. Esta condição 
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indica possível relação com o desenvolvimento, a médio e longo 

prazos, de alguns processos, como obesidade, coronariopatias, 

hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemias, os quais em 

conjunto caracterizam a síndrome metabólica 

(SANTOS;OLIVEIRA, 2010). Os bebês de mães adolescentes 

são mais vulneráveis a apresentarem atraso no 

desenvolvimento neuromotor, com problemas que interferem no 

desempenho psíquico e intelectual da criança (PICANÇO, 

2015). 

Diante do exposto foi de grande importância verificar o 

perfil das gestantes adolescentes e a relação com recém 

nascidos de baixo peso em uma maternidade na cidade de 

Patos – Paraíba, como também observar perfil 

sociodemoFigura das púberes; Identificar o estado nutricional 

da adolescente no período pré-gestacional e gestacional; 

Verificar o estado nutricional dos recém nascidos de mães 

adolescentes e traçar o perfil alimentar das gestantes 

adolescentes. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para obter o resultado desejado, optou-se por uma 

pesquisa descritiva quantitativa, realizada de setembro a 

outubro de 2016, contando com a aprovação do Comitê de 

Ética. O estudo foi realizado com 40 puérperas adolescentes de 

13 a 19 anos de idade que tiveram seu parto na maternidade 

Dr. Peregrino Filho, que situa-se na cidade de Patos - Paraíba. 

Então a amostra contou com a participação de 40 adolescentes. 

Os critérios de inclusão foram: ser adolescentes, 

possuindo idade entre 10 a 19 anos, com parto na 

referidamaternidade, como também os conceptos estarem 
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vivos, ter parto não gemelar e que aceitarem participar da 

pesquisa. E como critérios de exclusão considerar-se: 

adolescentes com gestações múltiplas, abortamento na 

gestação atual, parto fora da maternidade escolhida para o 

projeto, gestantes com idade superior ou inferior a determinada, 

ser analfabeta e não ter aceitado participar da pesquisa. 

Para o presente estudo levantou-se os dados através de 

formulário sociodemografico, um questionário de frequência 

alimentar e prontuário da adolescente, assim como do recém-

nascido.  De início, foram coletados dados num formulário de 

dados sociodemograficos elaborado para a pesquisa, 

levantando informações, como: idade, data de nascimento, 

etnia, número de gestações, nível de escolaridade, tabagismo, 

zona de residência, pré natal e número de consultas. Os dados 

antropométricos da gestante (peso pré-gestacional, peso atual 

e altura), e do recém-nascido (peso ao nascer e idade 

gestacional, estatura e perímetro cefálico) foram coletados 

através dos prontuários. Como também responderam um 

questionário de frequência alimentar (QFA), adaptado do 

Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2004), sobre a frequência de consumo dos 

grupos de alimentos (feijão, frutas, verduras, alimentos fritos e 

guloseimas) de uma semana antes do parto. O QFA foi 

adaptado na sua metodologia com nomenclaturas novas, sendo 

dividas em três partes, ou seja, no consumo de todos os sete 

dias da semana ou seis vezes na semana se tornou consumo 

adequado, o consumo de quatro a cinco vezes na semana 

tornou-se consumo moderado e consumir os alimentos três 

vezes ou menos na semana, foi chamado de consumo 

insuficiente. 
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A análise dos alimentos a partir da frequência alimentar 

levou em consideração comparação qualitativa com a pirâmide 

alimentar da gestante adaptada para este grupo, foi feita uma 

adaptação do modelo da pirâmide alimentar proposto para 

gestantes eutróficas entre 19 a 30 anos de idade (DEMETRIO, 

2010 ; PHILIPPI et al. 1999) 

Foram elaboradas analises estatísticas de frequência, 

teste de associação (Qui- quadrado de Perason) para variáveis 

qualitativas e de correlação para as variáveis contínuas (teste T 

e Levene). Para tal, utilizou-se o programa StatisticalPackage 

for the Social Sciences (SPSS) versão 22. 

Este estudo foi submetido e aceito pelo comitê de ética e 

pesquisa (CEP) das Faculdades Integradas de Patos, sob o 

protocolo 56626216.0.0000.5181. As adolescentes e seus 

responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido e o termo de assentimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil das mães adolescentes e dos bebês 

 

A pesquisa foi realizada com 40 puérperas adolescentes, 

onde inicialmente observou-se o perfil sociodemoFigura da 

população de estudo por grupo de adolescente, criou-se um 

grupo a partir do maior risco (< 15 anos) e outro de menor risco 

composto por adolescentes com idade ≤ 15 anos, Tabela (1). 

Percebeu-se que a idade da amostra variou entre 13 e 19 anos, 

com média de 17 anos (±1,54), no qualmostrou-se semelhante 

ao de outros estudos, a exemplo da pesquisa de Ferreira et al., 

(2012) realizada na cidade de Natal, como também o estudo 

realizado na cidade do Rio de Janeiro média também foi de 17 



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O BAIXO PESO AO 
NASCER NO MUNICÍPIO DE PATOS – PB 

522 
 

anos (CAMPOS et al., 2013). Nos estudos sobre a gestação na 

juventude, costuma-se dividir a fase da adolescência em dois 

períodos com características e riscos próprios: dos 12 aos 14 

anos e dos 15 anos aos 18 anos de idade (FERREIRA et al., 

2012) No caso da ocorrência de gravidez, nesta primeira fase, 

o risco é maior tanto para mãe quanto para o bebê.  

Percebeu-se também que 85% da amostra possuí idade 

superior a 15 anos, quando categorizado o grupo em ≤ 15 anos 

ou >15 anos.  De acordo com os testes de associação não 

houve significância estatística para os grupos de adolescentes 

e as variáveis sociodemográficas: escolaridade, local de 

residência, trabalho, tipo de trabalho e fumante. 

 

Tabela 1. Distribuição dos dados sociodemoFiguras da amostra 

das puérperas adolescentes em uma maternidade na cidade de 

Patos, Paraíba, 2016 

Variáveis 

  Idade  

Sig. Total 
< 15 

anos  ≥15 anos  

N % n %  N %  

Etnia          

 Branca 6 15 1 16,7  5 14,7   

 Amarelo 1 2,5 1 16,7  0 0   

 Pardo 15 37,5 4 66,7  11 32,4  0,033 

 Negra 1 2,5 0 0  1 2,9   

 Não Informado 17 42,5 0 0  17 50   

Escolaridade          

 

Fundamental 

incompleto 12 30 5 83,3  7 20,6   

 

Fundamental 

completo 5 12,5 1 16,7  4 11,8  0,13 
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Médio 

incompleto 13 32,5 0 0  13 38,2   

 Médio completo 10 25 0 0  10 29,4   

Trabalho          

 Sim 15 37,5 1 16,7  14 41,2  0,254 

 Não 25 62,5 5 83,3  20 58,8   

Tipo de 

Trabalho          

 Agricultora 15 37,5 1 16,7  14 41,2  0,19 

 Do lar 16 40 1 16,7  15 44,1   

 Estudante 9 22,5 4 66,7  5 14,7   

Local de 

Residência          

 Zona Urbana 28 70 5 83,3  23 67,6  0,405 

 Zona Rural 12 30 1 16,7  11 32,4   

Fumante          

 Sim 1 2,5 0 0  1 2,9  0,85 

 Não 39 97,5 6 100  33 97,1   

Fonte: Pesquisa direta, 2016  

Observou-se associação estatística para etnia, onde a 

maioria das menores de 15 anos são pardas (66,7%). Em 

relação a escolaridade a maioria, ou seja, 57,5% apresentaram 

ensino médio completo (25%) ou incompleto (32,5%), e todas 

estavam estudando no momento da pesquisa. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)do estado da Paraíba no ano 

de 2010, no quesito correspondente a educação, adolescentes 

de 15 a 17 anos com fundamental completo foi de 44,85% e 18 

a 20 anos com médio completo a 32,88%, já no presente estudo 

a amostra para nível de escolaridade foi satisfatória quando 

comparada ao IDH, onde a maioria, ou seja, 57,5% 

apresentaram ensino médio incompleto ou completo, e todas 

estavam estudando no momento da pesquisa. 
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A partir das entrevistadas percebeu-se que a maioria não 

trabalhava e reforça-se que em média 1/3 da amostra exerce a 

função de agricultora; 30% reside na zona rural.A maioria não 

trabalhava, entretanto, das que trabalhavam 37,5% eram 

agricultoras, atividade essa considerada intensa para uma 

adolescente grávida. Em um estudo realizado no Nordeste do 

Brasil, por Almeida et al.; (2014) corrobora nos dados, relatando 

que 83,4% das adolescentes não trabalham. No presente 

estudo a maioria das adolescentes mora na zona urbana, 

entretanto é possível perceber que há trabalho de agricultura 

pois uma parcela da amostra reside em zona rural. 

 A freqüência de tabagismo neste estudo não foi elevada, 

sendo representada por apenas uma adolescente (2,5%). No 

estudo de Francisquetiet al., (2012) a prevalência do tabagismo 

foi de 12%, sendo mais elevado do que o presente estudo. 

O pré-natal segundo o prontuário das mães aconteceu 

em 100% da amostra, onde a média do número de consultas foi 

07 (±2,34), sendo efetiva a freqüência ao serviço, onde todas 

as participantes realizaram consultas. A recomendação é de 6 

consultas no pré-natal segundo Brasil (2010) Já na pesquisa de 

Santos et al., (2012)  também realizadas com adolescentes, no 

Rio de Janeiro, relatou-se que em 35,8% (n = 194) dos 

prontuários avaliados não havia registro da frequência da 

adolescente ao pré-natale no estudo de cidade de Maringá 

relata que 67,1% da sua amostra teve para 7 consultas ou mais 

(GRAVENA et al., 2013).Reforça-se então na excelente 

efetividade do pré-natal no presente estudo. 

No mesmo estudo foi realizado um levantamento de 

dados com as participantes da pesquisa sobre os dados 

clínicos, segue essas informações na Tabela (2). Aponta-se, em 

relação à paridade, que a maioria das adolescentes estava na 



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM O BAIXO PESO AO 
NASCER NO MUNICÍPIO DE PATOS – PB 

525 
 

primeira gestação, as outras 30% estavam com duas gestações 

ou mais e que menos de 10 % da amostra já havia tido um 

aborto.Na pesquisa de Gravenaet al., (2012) em Maringá as 

adolescentes que estavam na primeira gestação 

corresponderam a 87% e 13% já possuíam outros filhos.A 

multiparidade na adolescência é uma situação cada vez mais 

frequente, sendo considerada como um fator agravante tanto 

para o aumento da morbidade materna e fetal, quanto para 

problemas de aspectos sociais ( SILVA, 2013). 

 

TABELA 2.Distribuição dos dados clínicos das mães 

adolescentes e dos recém-nascidos de uma maternidade da 

cidade Patos, PB, 2016 (N=40) 

                     Variáveis        Total                         
    < 15 

anos 

    ≥15 

anos 
p 

Maternas F % N % N %  

Primeira 

Gestação 

Sim 27 67,5 5 83,3 22 64,7 0,351 

 Não 

 

13 32,5 1 16,7 12 35,3  

Quantidade 

de Gestação 

Uma 

Gestação 

25 62,5 4 66,7 21 61,8 0,75 

 Duas ou 

mais 

gestações 

12 30 2 33,3 10 29,4  

 Uma 

gestação e 

um aborto 

 

03 7,5 0 0 3 8,8  

Tipo de parto Normal 31 77,5 4 66,7 2 33,3 0,602 

 Cesárea 

 

09 22,5 27 79,4 7 20,6  

Estado 

Nutricional 

 

Magreza 

 

07 

 

17,5 

 

2 

 

33,3 

 

2 

 

33,3 

 

0,658 
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Pré 

Gestacional 

 Eutrofia 22 55 3 50 22 64,7  

 Risco de 

Sobrepeso  

05 12,5 1 16,7 5 14,7  

 Dados não 

informados 

 

06 15      

Estado 

Nutricional 

Gestacional 

 

Baixo Peso 

 

10 

 

25 

 

1 

 

16,7 

 

9 

 

30 

 

0,25 

 Peso 

Adequado 

17 42,5 5 83,3 12 40  

 Sobrepeso 08 20 0 0 8 26,7  

 Obesidade 01 2,5 0 0 1 3,3  

 Dados não 

informados 

04 10      

Variáveis Total ≤ 2500g <2500g X2 

Recém-

Nascido 

 N % N % N % P 

Sexo do 

Bebe  

Masculino 20 50 2 100 0 0 0,312 

 Feminino 

 

20 50 17 44,7 20 52,6  

Idade 

Gestacional 

A termo 38 95 36 94,7 2 5,3 0,901 

 Pré termo 

 

02 05 2 100 0 0  

Idade 

Gestacional 

x Peso ao 

Nascer 

 

PIG 

 

03 

 

7,5 

 

1 

 

50 

 

2 

 

5,3 

 

0,05 

 AIG 27 67,5 1 50 26 68,4  

 

 

GIG 

 

Adequado 

Microcefalia 

10 

 

34 

03 

25 

 

85 

7,5 

0 

 

2 

0 

0 

 

100 

0 

10 

 

32 

3 

26,3 

 

84,2 

7,9 

 

 

0,83 
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Classificação 

Perímetro 

Cefálico 

 

 

Classificação 

da Estatura 

 

Macrocefalia 

 

Adequado 

Baixa 

Estatura 

 

03 

 

37 

03 

7,5 

 

92,5 

7,5 

0 

 

2 

0 

0 

 

100 

0 

3 

 

35 

3 

7,9 

 

92,1 

7,9 

 

 

0,85 

Avaliação do 

peso ao 

nascer 

Baixo Peso 

Insuficiente 

Adequado 

Macrossomia 

02 

10 

27 

01 

05 

25 

67,5 

2,5 

1 

0 

1 

0 

50 

0 

50 

0 

1 

10 

26 

1 

2,6 

26,3 

64,8 

2,6 

0,027 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

Mesmo sendo considerado um grupo de risco, nota-se 

predominância do parto normal, representando 3/4 dos partos. 

As análises de teste estatístico não deram significantes para as 

variáveis maternas (p>0,05).A cerca do tipo de parto, um estudo 

no Maranhãorelatou notar predominância discreta no tipo 

departo normal (55,1%), quando comparadas aos partos 

cesáreos (44,9%) (MARTINS et al., 2011), como também no 

estudo no Rio Grande foi possível perceber que o tipo de parto 

predominante foi novamente o vaginal, presente em 58,7% dos 

casos e dentre estes, 92,4% das adolescentes referiu ter sido 

esta sua preferência ( ENDERLE et al., 2012) 

Em relação ao estado pré-gestacional das adolescentes, 

a média do IMC foi 16,94 Kg/m² (±9,22), onde 42,5% estavam 

com o IMC adequado, 20% estavam com sobrepeso e 17,5% 

iniciaram a gravidez desnutridas. No estudo de Francisquetiet 

al., (2012) na cidade de Botucatu, foi diferente a distribuição do 

percentual com 276 adolescentes gestantes, mostrando que 

47% estavam desnutridas, 33% eutroficas, 23% sobrepeso e 

5% obesas Já na cidade do Rio de Janeiro 87% das puérperas 
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adolescentes foram classificadas como eutroficas, 1,0% baixo 

peso e 12% sobrepeso e obesidade ( SANTOS et al., 2012). A 

literatura relata que o estado nutricional, no período pré-

gestacional da mulher, pode interferir no processo normal da 

gestação. Gestantes que apresentam uma reserva inadequada 

de nutrientes, aliada a uma ingestão dietética insuficiente, 

poderão ter um comprometimento do crescimento fetal, e 

consequentemente, do peso ao nascer. Estudos realizados, 

têm demonstrado que mulheres com peso inferior a 50 kg, no 

início da gravidez, apresentaram maiores riscos de gerarem 

crianças com baixo peso ao nascer (BARCHINSKI, 2010). 

Quando observado o estado nutricional do terceiro 

trimestre da gestação percebe-se que 47,5% da amostra 

encontra-se com diagnóstico nutricional inadequado 

(desnutrição, sobrepeso e obesidade), possuindo média de 

24,90 Kg/m² (± 6,81) de IMC. Com isso nesse estudo em 

relação ao estado nutricional gestacional das adolescentes a 

maioria estava eutrófica, corroborando com o estudono estado 

do Paraná que foi evidenciado que 56% das gestantes estavam 

com IMC gestacional nos padrões da normalidade.. Estudos 

afirmam que há evidencias de que o peso do recém nascido, do 

qual depende sua saúde, seu crescimento e seu 

desenvolvimento posteriores, é intimamente dependente do 

estado nutricional materno (LIMA; BATTILANI; GOMES, 2011). 

Quando observada a associação estatística para 

verificar mudança de estado nutricional (Qui-quadrado de 

Pearson), observa-se significância estatística (p=0,012), com 

destaque para as que estavam eutroficas (pré-gestacional) que 

passaram para risco de sobrepeso (18,2%) e obesidade (20%) 

durante a gestação, reforça-se que a avaliação gestacional 
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considera o período gestacional (trimestre e ganho de peso 

esperado). 

A pesquisa constatou que a média de ganho de peso 

gestacional total correspondeu a 10,5 Kg (±6,35), considerando 

que a maioria estava com IMC adequado, o ganho de peso foi 

insuficiente, pois de acordo com a recomendação do IOM 

(1992) aquelas mulheres que iniciaram a gestação com 

diagnóstico nutricional de baixo peso devem ganhar até o final 

do período entre 12, 5 e 18 kg, com peso adequado entre 11,5 

e 16 kg, com sobrepeso entre 7 e 11,5 kg e com obesidade até 

7 kg. Visto que nesse estudo a maioria das adolescentes 

apresentaram estado nutricional adequado, elas não ganharam 

o peso preconizado pela literatura, sendo apenas ≅ 9 % a 

menos do que o mínimo.Quando correlacionadas (teste t não 

paramétrico) as variáveis ganho de peso e IMC pré-gestacional, 

o teste não aponta significância (p=0,266), reforçando o ganho 

de peso insuficiente.  

Neste estudo também foi realizado um levantamento de 

dados clínicos dos recém nascidos das participantes, os quais 

também estão dispostos na Tabela (2). Com relação à média 

de peso ao nascer do RN foi de 3, 234 kg (±495,6). Os pesos 

mínimos e máximos foram, respectivamente, 2, 340 kg e 4, 325 

kg. Observou-se significância estatística (p>0,05) para a 

avaliação ao nascer (peso e idade gestacional) e os grupos de 

bebes, onde a maior frequência esteve nos bebes >2500g cuja 

classificação foi AIG (68,4%). 

Neste estudo mostrou que a maioria dos recém nascidos 

(38) estava com a idade gestacional a termo (≥ 38 e ≤ 41 

semanas), observou-se outros estudos com resultados 

semelhantes como em Maringá que 84,9% nasceram a termo 

(GRAVENA et al., 2013), e na cidade de Juiz de Fora84,4%, ou 
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seja, a maior parte foi classificada como adequada para a idade 

gestacional (AIG)(LEMOS et al., 2010).Com relação à idade 

gestacional e ao peso de nascimento, a maior parte dos bebês 

foi classificada como adequado para a idade gestacional (AIG), 

como também no estudo de Filho et al., (2011) no Ceará 

mostrou que 72,1%  nasceram AIG. No presente estudo a 

estrutura e perímetro cefálico dos recém nascidos, apresentam 

resultados classificados como adequados. 

Na Tab. 3 apresenta-se a comparação entre as médias 

de características das mães e dos bebês, pelo teste estatístico 

Levene e teste de correlação T (variáveis independentes). 

Observa-se dessa forma, que de acordo com os testes de 

Levene, os quais todos não deram significantes, que não há 

muita variação entre as médias dos grupos de recém-nascidos: 

grupo 1 com peso < 2500g e grupo 2 com peso ≥ 2.500g, estes 

grupos foram criados a partir do risco, assim sendo o risco de 

vida aumenta ao recem-nascido de baixo peso ou menos 

(<2500g). Ou seja, não houve diferenças entre as médias de 

ganho de peso de bebes e as médias de peso pré-gestacional, 

ganho de peso na gestação e IMC pré-gestacional, tornando os 

grupos homogêneos. 

 

Tabela 3. Descrição das características dos recém nascidos de 

mães adolescentes, conforme o peso ao nascer de mães 

adolescentes, analise de Levene, Patos, PB 
Variáveis Médias DP Levene*** Teste 

T*** 

Peso ao Nascer* 

Grupo 1 

 

3.239 g 

 

498,05 

 

0,928 

 

0,843 

Grupo 2 3.130 g 615,18   

Peso Pré 

Gestacional** 
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*Grupo 1: ≥ 15 anos / Grupo 2: < 15 anos. ** Grupo 1: ≥2.500 / Grupo 2: < 

2.500. ***significância p < 0,05Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Observa-se também que não houve diferença na média 

de peso de nascimento do bebê em relação ao peso pré-

gestacional das mães nos grupos 1 (mães com idade  ≥15 anos) 

e grupo 2 (mães com idade  < 15 anos), estes grupos foram 

criados a partir do risco para mãe e bebê de adolescentes com 

15 anos ou menos, já que estudos trazem que o risco maior de 

baixo peso ao nascer é em filhos de adolescentes <15 anos. 

Entretanto houve significância estatística na correlação 

de Pearson entre peso pré-gestacional da mãe e peso de 

nascimento do bebê (p=0, 003),podendo se explicar o ganho de 

peso materno é o fator biológico que mais influência no peso de 

nascimento do bebê, onde no estudo em Porto Alegre 

evidenciou-se forte associação estatística entre, peso materno 

pré-gestacional com peso ao nascer, em que mulheres com 

peso superior a 75 Kg tiveram maior ocorrência de bebês 

macrossômicos (NOMURA et al., 2012). 

Correlacionaram-se a idade das mães adolescentes e 

seu ganho de peso, onde observou-se que há uma correlação 

forte por teste estatístico  (p=0,042), ou seja quanto mais idade 

Grupo 1 53,3Kg 9,16 0,048 0,029 

Grupo 2 49,5Kg 0,70   

Ganho de Peso**     

Grupo 1 10,37 Kg 6,48 0,120 0,11 

Grupo 2 

IMC pré 

gestacional** 

Grupo 1 

Grupo 2 

13,60 Kg 

 

16,79 Kg 

19,72 Kg 

1,55 

 

9,49 

0,26 

 

 

0,099 

 

 

0,90 
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a adolescente possuir, melhor será seu ganho de peso na 

gestação. 

Ao fazer o mesmo teste estatístico com as características 

maternas às dos recém-nascidos verificou-se significância 

(p=0,039) entre o ganho de peso materno com a estatura do 

bebê, ou seja, quanto mais á adolescente ganhou peso, melhor 

foi o crescimento do seu bebê. A literatura afirma que o 

crescimento fetal é influenciado positivamente pelo estado 

nutricional materno (FILHO et al., 2011). Como também em 

relação ganho de peso materno e peso ao nascer (p=0,042).  

Já a correlação com a idade da mãe e o peso ao nascer 

do bêbe, foi observado que não houve correlação, já que 

estudos trazem que o risco maior de baixo peso ao nascer é em 

filhos de adolescentes <15 anos, e provavelmente em virtude 

do elevado percentual de puérperasestarem acima dessa faixa, 

cuja média de idade foi de 17 anos (±1,54). 

Ao realizar um Qui-quadrado de Pearson com a idade 

categorizada em maior ou menor que 15 anos com a estado 

nutricional prégestacioanl, estado nutriconal atual, ganho de 

peso categorizado, número de consultas categorizados, 

quantidade de gestação e primeira gestação, não 

realatousignificancia com nenhum, mostrando assim que o 

público é homogêneo, não possuindo relação com a variável 

idade. 

 

3.2 Analise da alimentação das gestantes adolescentes 

 

Foram abordadas 40 puérperas, porém apenas 39 mães 

adolescentes aceitaram responder o questionário de frequência 

alimentar qualitativo.Analisou-se para os mesmos 2 grupos de 

risco a frequência de consumo por teste Qui-quadrado de 
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Pearson: grupo das adolescentes ( < 15 anos e ≥ 15 anos) e o 

grupo pelo peso de nascimento do bebe (≤ 2500g e > 2500g), e 

não houve significância estatística para a relação, ou seja, ter 

mais ou menos idade não influenciou na alimentação, mostrado 

ser uma amostra homogênea. Analisou-se havia associação 

entre consumo das adolescentes e escolaridade e local de 

residência, também sem significância estatística. 

Através do questionário foi possível perceber o perfil de 

consumo das adolescentes, mostrando que a maioria consumiu 

todos os dias ou seis vezes na semana alimentos 

recomendados como o arroz, feijão e carne e que os alimentos 

não recomendados possuíam o consumo mínimo com 

hambúrguer, embutidos, batata frita e salgados fritos.  

Analisou-se para os mesmos 2 grupos de risco a 

frequência de consumo por teste Qui-quadrado de Pearson: 

grupo das adolescentes ( < 15 anos e ≥ 15 anos) e o grupo pelo 

peso de nascimento do bebe (≤ 2500g e > 2500g), e não houve 

significância estatística para a relação, ou seja, ter mais ou 

menos idade não influenciou na alimentação, mostrado ser uma 

amostra homogênea. Analisou se havia associação entre 

consumo das adolescentes e escolaridade e local de 

residência, também sem significância estatística, corroborando 

que o consumo alimentar nesse grupo não teve relação com 

baixa idade ou com conhecimento ou ser de zona rural ou 

urbana, o acesso foi semelhante. 

As frequências de consumo na última semana antes do 

parto dos alimentos indicados na gestação estão descritas na 

Tabela (4). Dentre os alimentos recomendados, os mais 

consumidos estão: feijão (53,9%), arroz cozido (61,6%) e 

carnes (57,9%) que foram consumidos seis vezes na semana 

ou todos os diascorroborando com o estudo de Rosa, Molz e 
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Pereira (2014), em Taquari, onde gestantes consumiram 5 ou 

mais vez na semana alimentos como as carnes, feijões e arroz 

cozido. As carnes são fontes de proteínas de alto valor 

biológico, gorduras, vitaminas do complexo B e C e minerais 

(ferro, cálcio, fósforo, além de zinco, magnésio, sódio e 

potássio) (PHILIPPI, 2014), vale destacar que no ultimo 

trimestre de gestação a necessidade de ferro é maior, pois o 

bebê obtém a maior parte de suas reservas de ferro, presentes 

nas carnes, ondedevido o consumo diário auxilia a prevenção 

deanemia e nascimento prematuro (BRASIL, 2011).  

Já a mistura de arroz e feijão complementa-se com os 

aminoácidos, em que o arroz, pobre em lisina, complementa-se 

com a lisina do feijão e o feijão, pobre em metionina, 

complementa-se com a metionina do arroz resultando em 

combinação de excelente valor protéico( PHILIPPI, 2014). 

E no consumo insuficiente temos verduras e legumes 

(76,5%), tubérculos (76,9%), mel (82,1%) e miúdos (77%) que 

foram consumidos três vezes ou menos na semana. O presente 

estudo teve resultados semelhantes ao de Brito et al. (2016) 

onde foi menos expressivo o consumode verduras, legumes e 

frutas (laranja), sendo referido porcerca de 30% das jovens.De 

acordo com Philippi (2014) verduras e legumes são fontes de 

vitaminas, destaca-se a vitamina C, as vitaminas do complexo 

B e A, como também ferro, cálcio, potássio e o magnésio. 

Adeficiência de vitamina C, em gestantes, é relacionada 

aosurgimento de DHEG (doença hipertensiva específica 

dagravidez) e pré-eclampsia (Gomeset al., 2014).Uma dieta 

pobre em frutas e vegetais e, simultaneamente, rica em 

gorduras, pode estar vinculado ao aumentodo risco de abortos 

espontâneos ou mesmo ser fatordeterminante desse risco 

(COZZOLINO,2016). 
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Tabela 4. Consumo dos alimentos das adolescentes gestantes 

da última semana antes do parto 
Fonte: Dados 

da 

pesquisa, 2016 

 Os dados da pesquisa também revelam que os 

consumos de alimentos não recomendados durante a gestação 

foram mínimos, Tab. (5), onde se notou baixa frequência de 

consumo excessivo (seis vezes ou mais na semana) em 

biscoito recheado (7%), balas, bombons e doces (7%) e 

refrigerante (5,1%) na última semana de gestação, que de 

acordo com Coelho et al. (2015) são alimentos de baixo valor 

nutricional, por conterem quantidades altas de carboidrato 

simples e serem de elevada densidade energética, sendo 

Variáveis Consumo 

Ideal 

Consumo 

Moderado  

Consumo 

Insuficiente 

 

 

Salada Crua 

N(%) 

 

12(30,8) 

N(%) 

 

3 (7,7) 

N(%) 

 

24 (61,5) 

Verduras e 

Legumes 

Tubérculos  

4 (10,3 ) 

5 (12,8) 

4 (10,3) 

4 (10,2) 

31 (79,5) 

30 (76,9) 

Frutas 

Feijão 

Arroz 

Leite e 

Iogurte 

Bolacha 

Manteiga 

Mel 

Suco 

Preparações 

com milho 

Carnes 

Miúdos 

12 (30,8) 

21 (53,9) 

24 (61,6) 

10 (25,6) 

12 (30,8) 

12 (30,8) 

5 (12,8) 

12 (30,8) 

10 (25,6) 

22 (57,9) 

4 (10,2) 

2 (5,2) 

6 (15,4) 

8 (20,5) 

3(7,7) 

2 (5,1) 

2 (5,1) 

2 (5,1) 

2 (5,1) 

3 (7,7) 

5 (13,1) 

5 (12,8) 

25(64,2) 

12(30,8) 

7(17,9) 

26 (66,7) 

25 (64,1) 

25 (64,1) 

32 (82,1) 

25 (64,2) 

26 (66,6) 

11 (29) 

30 (77) 
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prejudiciais à saúde, estando relacionados na gravidez a 

alterações no peso ao nascer do concepto.No estudo de Rosa, 

Molz e Pereira (2014), na cidade de Taquari, foi verificado o 

consumo diário de refrigerante por quase a metade das 

gestantes.   

 

Tabela 5. Porcentagem do consumo dos alimentos não 

recomendados durante a gestação 

Variáveis Consumo 

Excessivo 

n(%) 

Consumo 

Moderado 

n(%) 

Consumo 

Baixo 

n(%) 

Biscoito 

Recheado 

7 (18) 2 (5,1) 30 (76,9) 

Balas, 

Bombons e 

doces 

7 (20,5) 2 (5,2) 30 (77) 

Refrigerante 2 (5,1) 3 (7,7) 34 (87,2) 

Batata Fritas 

e salgados 

fritos 

1 (2,6) --- 26 (97,4) 

Hambúrguer 

e embutidos 

---- 1 (2,6) 38 (97,5) 

Suco 

artificial em 

pó 

7 (17,9) 2 (5,1) 30 (76,9) 

Farinha de 

mandioca 

2 (5,1) 1(2,6) 36 (92,4) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Para analisar o consumo mínimo das adolescentes, foi 

feita uma adaptação do modelo da pirâmide alimentar para 

gestantes eutróficas de 19 a 30 anos, assim como, para 

obtenção da quantidade de porções/dia de cada grupos de 

alimentos, seguindo as normas da diretriz do Guia Alimentar e 

Nutricional para a população brasileira. Foi levado em 
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consideração a mediana 2.729 Kcal, devido o desvio padrão da 

média ser alto, como também levando em consideração as 

necessidades nutricionais do 3° trimestre de gestação e ao  

realizar uma comparação entre as porções do 3° trimestre de 

gestação da pirâmide adaptada para as gestantes adolescentes 

com a pirâmide de gestantes adultas(PHILIPPI et al., 1999) 

percebe-se que a um leve aumento de meia porção dos grupos 

alimentares como cereais, raízes e tubérculos, legumes e 

verduras, frutas,carnes e ovos e óleos e gorduras, para as 

adolescentes. 

A pirâmide alimentar está disposta na Fig. 1, intitulada de 

Pirâmide adaptada para gestantes adolescentes no 3° trimestre 

no município de Patos, PB. Onde se percebeu que alimentos 

que pertencem a grupos de cereais, raízes e tubérculos, carnes 

e ovos e leguminosas foram consumidos seis dias ou toda a 

semana, no mínimo uma vez ao dia. 
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Figura 1. Pirâmide adaptada para gestantes adolescentes no 

3° trimestre no município de Patos, PB 

 
Fonte: Elaboração Própria, 2016 / Imagem: Google, 2016 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que gravidez na adolescência é um acontecimento 

que esta em ascendência na atualidade e que envolve aspectos 

relacionados à área da saúde pública. 

Os dados sociodemograficos nesse estudo só percebeu 

significância em escolaridade e idade com o peso ao nascer do bebê. Onde 

também a maioria das meninas apresentaram Imc pré gestacional 

adequado, assim como o estado nutricional gestacional que também foi 
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adequado. Foi visto que os recém nascidos também apresentaram dados 

clínicos positivos, ou seja, a maioria adequado para idade gestacional e 

pouca incidência de baixo peso ao nascer. 

Através do perfil alimentar percebeu-se que o público em questão 

possuía boa alimentação com alto consumo de cereais raízes e tubérculos, 

carnes e ovos e leguminosas, no mesmo tempo em que foi constatado o 

baixo consumo de alimentos não recomendados para gestação. 

Mostrando assim que o baixo peso ao nascer não depende somente 

do fator idade cronológica (risco biológico), mas também, de outras 

condições maternas, tais como, estado nutricional materno pré e 

gestacional, influências sócio-econômica e hábitos de alimentação. 
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RESUMO: O padrão alimentar de crianças e adolescentes tem 

modificado nos últimos anos com o aumento da ingestão de 

alimentos industrializados, em detrimento da alimentação 

baseada em alimentos in natura e preparações caseiras. Essa 

mudança nos hábitos alimentares poderá causar o aumento da 

morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi intervir e 

orientar os alunos quanto aos cuidados na sua alimentação. Foi 

aplicado questionário aos 95 estudantes de uma escola pública 

de joão Pessoa para caracterizar a população e para o 

planejamento de oficinas educativas sobre alimentação 

saudável. Observou-se que a faixa etária dos alunos variou 

entre 10 e 17 anos. A maioria dos alunos (60%) considerarem 

sua alimentação boa ou excelente, mais da metade deles 

(n=48) referem consumir alimentos industrializados pelo menos 

uma vez ao dia. Mais da metade dos estudantes afirmaram ler 

os rótulos dos alimentos industrializados que consomem. No 
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entanto, a maioria deles (54%) referem não entender as 

informações contidas nos rótulos. Diante do exposto percebe-

se que os estudantes são um grupo vulnerável para o 

estabelecimento de déficits nutricionais e maior risco de 

doenças crônicas futuras e que as palestras foram efetivas em 

colaborar para o conhecimento de nutrição. No entanto, é 

necessária educação nutricional continuada de forma a 

promover uma reeducação alimentar mais eficaz e hábitos de 

vida mais saudáveis. 

Palavras-chave: Educação nutricional. Alimentação saudável. 

Escolares. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A condição socioeconômica do indivíduo, é constatada 

como o determinante mais importante da insegurança alimentar 

e da fome, associado em sua grande maioria das vezes com 

outras variáveis, como a escolaridade do chefe da família ou 

pessoa de referência, o número de moradores no domicílio, a 

condição do domicílio e a cobertura de saneamento básico. Os 

resultados das PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio) de 2004 e 2009 mostraram que a insegurança 

alimentar é um tema preocupante em nível nacional, com 

prevalências maiores nas Regiões Nordeste (53,6% em 2004 e 

46,1% em 2009) e Norte (46,4% em 2004 e 40,3% em 2009) 

(Pedraza et al., 2013).  

Para o Estado da Paraíba, os resultados de 2004 

apontaram 53,3% das famílias com insegurança alimentar: 

17,4% leve, 20,8% moderada e 15,1% grave. Em 2009, a 

insegurança alimentar das famílias paraibanas foi de 41,0% 



PRODUÇÃO DO CUIDADO EM UMA COMUNIDADE DE BAIXA RENDA: A 
NUTRIÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DE HÁBITOS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

547 
 

(Segall et al., 2004). Atualmente, as ações estão voltadas para 

que a garantia de uma alimentação adequada seja efetivamente 

uma obrigação de Estado, concretizada por meio de políticas 

permanentes, envolvendo as esferas federal, estaduais e 

municipais, ao mesmo tempo em que demanda a participação 

da sociedade para fazer valer a exigibilidade desse direito 

(Pedraza et al., 2013). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se 

apresenta como uma estratégia de promoção da alimentação 

saudável. A partir daí, a alimentação escolar começou a adquirir 

um caráter mais efetivamente relacionado ao contexto do 

processo ensino-aprendizagem e assumir a dimensão de 

prática pedagógica, de ação educativa, visando à promoção da 

saúde e da segurança alimentar e nutricional. (Tendências de 

pesquisa em políticas públicas: uma avaliação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Ver. Ciências e 

Saúde 15). 

A lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 dispõe que 

“Entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no 

ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante 

o período letivo.” Considerando que as crianças e adolescentes 

que recebem a alimentação escolar se encontram em pleno 

desenvolvimento físico e considerando ainda que os hábitos 

alimentares formados nessas fases da vida terão impacto na 

vida adulta, as refeições servidas no ambiente escolar 

assumem uma maior importância no que diz respeito a 

formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Por outro lado, há alguns anos observa-se que o padrão 

alimentar de crianças e adolescentes tem sido modificado nos 

últimos anos com o aumento da ingestão de alimentos 
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industrializados, ricos em sódio e calorias, em detrimento da 

alimentação baseada em alimentos in natura e preparações 

caseiras. Essa mudança nos hábitos alimentares poderá causar 

à longo prazo o aumento da morbi-mortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis, o que afeta o estado de saúde da 

população e sua qualidade de vida (Souto Maior & Candido, 

2014). 

Neste sentido, se faz necessário intervir e orientar os 

alunos aos cuidados quanto a sua alimentação, pois é neste 

momento que ocorre o seu desenvolvimento e crescimento e a 

descoberta de novos hábitos alimentares, podendo a prática 

incessante de uma alimentação inadequada ocasionar o 

surgimento de carências nutricionais, as quais contribuem para 

o surgimento de doenças.  

O presente trabalho objetivou avaliar o estado nutricional 

de escolares e promover a implementação de atividades 

voltadas para educação nutricional em uma escola pública do 

município de João Pessoa – PB por meio de palestras e 

oficinas, apresentando conceitos básicos relacionados a 

nutrição. Desta forma, monitorar possíveis distúrbios 

nutricionais e mostrar os benefícios do consumo de uma 

alimentação saudável bem como os prejuízos do consumo em 

excesso de alimentos industrializados, possibilitando assim 

desenvolver práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos metodológicos para alcançar os 

objetivos foram divididos em duas dimensões. O primeiro deles 

foi a aplicação de questionários sobre condições de saúde e 
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alimentação dos escolares que foi realizada em sala de aula 

sob supervisão de um professor participante da pesquisa para 

sanar possíveis dúvidas que houvesse sobre o preenchimento 

do mesmo. O aluno que se recusasse a participar não 

permaneceria em sala. O questionário constava de 18 questões 

de múltipla escolha que abordava assuntos como renda 

familiar, restrições alimentares, prática de atividade física, 

tempo gasto com TV e jogos eletrônicos e consumo de 

alimentos industrializados (se consome esse tipo de alimento, 

com qual frequência, por qual motivo consome, qual o alimento 

industrializado consome com maior frequência e se lê é entende 

as informações contidas nos rótulos desses alimentos). 

 O segundo procedimento consistiu na realização de 

oficinas com foco na educação nutricional no que diz respeito 

às consequências que o excesso de consumo de alimentos 

industrializados podem trazer ao nosso organismo. Inicialmente 

foram abordados temas como conceitos de macro e 

micronutrientes, função e fonte de cada um dos 

macronutrientes e dos principais micronutrientes. Essas 

palestras interativas realizas por estudantes do curso de 

nutrição visaram orientar os indivíduos quanto às práticas 

alimentares e estilos de vida mais saudáveis, por meio de 

educação nutricional na escola como uma alternativa de 

reverter situações já citadas acima devido à má alimentação. A 

avaliação do efeito das ações educativas foi realizada por meio 

de questionamentos durante as palestras. 

 Os resultados serão apresentados como medidas de 

distribuição e dispersão dos dados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento do projeto tem possibilitado a convivência 

entre escolares da comunidade do Castelo Branco, em João 

Pessoa, com professores da UFPB e alunos do curso de 

Nutrição, fonoaudiologia, odontologia e terapia ocupacional, de 

forma a contribuir para a melhora das condições de saúde dos 

estudantes por meio de atividades de educação nutricional.  

A Comunidade Castelo Branco encontra-se situada na região 

Sudeste da cidade de João Pessoa, local de vulnerabilidade 

social apesar de abrigar também famílias de classe média ou 

média alta devido à proximidade ao campus universitário (Souto 

Maior & Candido, 2014).  

Por meio de um levantamento anterior, optou-se em avaliar e 

caracterizar crianças e adolescentes da escola da rede pública 

de ensino nomeada Almirante Tamandaré, a qual recebe 

estudantes do sexto ao nono ano de ensino, turno diurno e 

educação de jovens e adultos no turno noturno. Os estudantes 

da escola Almirante Tamandaré apresentaram uma média de 

idade de 10 ± 3 anos. 

Antes da realização das ações educativas, foram realizadas 

visitas na escola e aplicação de questionários para avaliar a real 

necessidade das ações do projeto para a instituição e alunos. 

O questionário aplicado mostrou indícios de vulnerabilidade 

social dos alunos, assim como hábitos e estilos de vida não 

saudáveis e questões referentes à percepção corporal, 

percepção de saúde e presença de doenças crônicas. 

Dentre os 95 estudantes analisados, 6 (6,3%) deles trabalham 

no mercado informal, 3 (3,2%) não responderam e 86 (90,5%) 

apenas estudam. 25,3% apresentam renda familiar de até um 
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salário mínimo (sm), 38, 9% de 1 a 2 sm, 11,6% de 2 a 5 sm, 

5% acima de 5 sm e 9% sem nenhuma renda, indicando que 

acima de 30% dos estudantes e familiares se apresentam em 

risco de insegurança social e alimentar, podendo comprometer 

o acesso dos indivíduos a alimentação e maior risco de 

desnutrição e obesidade. 

A prática de exercícios físicos, o tempo despendido assistindo 

televisão, o tempo gasto com jogos eletrônicos, o consumo de 

bebidas alcoólicas, o número de refeições ao dia e a frequência 

de consumo de alimentos industrializados foram itens 

abordados para avaliar o estilo de vida dos escolares. 

Quanto à prática de exercícios, 47,5% costumam praticar 

poucas vezes (raramente), 40% relataram frequentemente se 

exercitar e 12,5% não praticam. Já para o tempo gasto com 

televisão, os resultados mostraram que mais de 50% dos 

estudantes assistem pelo menos 4 horas ao dia. Esse resultado 

foi superior ao encontrado no estudo de Prodanov et al (2016), 

no qual foi observado que 56% dos estudantes de Novo 

Hamburgo gastam entre 3 a 4 horas por dia assistindo Tv. A 

recomendação de uso de TV feita pela Academia americana de 

pediatria é de 1 a 2 horas para as crianças assistirem a 

programas de qualidade, incluindo programas educativos. 

Segundo pesquisa realizada pela Fiocruz (2011), a criança 

brasileira é a que assiste mais Tv e isto pode ser um dos 

determinantes da obesidade infantil e também de obesidade em 

adolescentes por limitar atividades com maior gasto de energia 

e por influenciar no consumo de produtos veiculados nos meios 

de comunicação (Carvalho; Campinas, 2006), os quais são 

caracterizados pelo elevado conteúdo de gorduras, sódio e 

aditivos alimentares. O hábito de assistir tv também predispõe 
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ao sedentarismo e redução da interação familiar e com os 

amigos. Além disso, assistir tv enquanto se alimenta 

compromete a ingestão de calorias, predispondo ao aumento 

de consumo de alimentos e, consequentemente, maior risco de 

desenvolvimento de sobrepeso e obesidade (Sena., 2012).  

Importante ressaltar também que 54% dos estudantes fazem 

uso de jogos eletrônicos diariamente por 4 horas ou mais de 

tempo e que 12,7% alegaram consumir bebidas alcoólicas.  

Alimentos industrializados também são consumidos 

quase todos os dias pelos estudantes (44,2%) e todos os dias, 

mais de uma vez ao dia (36%), o que é preocupante pois a 

introdução precoce de alimentos industrializados pelos 

escolares pode predispor a formação de hábitos alimentares 

inadequados, sendo esse hábito perpetuado nas demais fases 

da vida, o que aumenta o risco do desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis como obesidade, hipertensão, 

dislipidemia, diabetes, entre outras  (AIRES et al., 2011). 

Os estudantes também referiram realizar suas refeições em 

casa e no ambiente escolar, perfazendo de 4 a 5 refeições ao 

dia (40%), mais de 5 refeições ao dia (29,5%), 2 a 3 refeições 

ao dia (28,4%) e 2,1% não souberam opinar.  

O número de refeições ao dia é importante para que todos os 

nutrientes estejam biodisponíveis e em quantidades adequadas 

para a realização de suas funções no organismo. Além disso, a 

frequência com que os alimentos são consumidos podem 

impactar na saúde da criança. Recomenda-se que crianças em 

idade escolar façam as três principais refeições (café da manhã, 

almoço e jantar), além de lanches no intervalo entre as grandes 

refeições, sendo esse intervalo de 2 a 3 horas. Deve-se 

aproveitar o período do lanche para aumentar o aporte de 
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cálcio, além do de fibras e de vitaminas e minerais. No entanto, 

foi observado nos lanches no presente estudo o consumo de 

alimentos industrializados em detrimento das frutas e merendas 

oferecidas pela escola, o que aumenta a ingestão de sódio e de 

gordura na alimentação das crianças, além do valor calórico da 

dieta.  

Quanto à percepção de saúde, 61% dos estudantes avaliaram 

a sua saúde como boa ou exelente e 39% como regular ou ruim. 

O motivo pelo qual os escolares assinalaram como regular ou 

ruim foi a alta incidência de resfriados, não levando em 

consideração o impacto da alimentação saudável. Dentre as 

doenças relatadas, observa-se que 7,4% dos estudantes 

apresentam asma ou alergia; 3,2% diabetes, 1,1% doenças 

cardiovasculares e 1,1% hipertensão. 

Quanto à percepção corporal, 48,4% dos estudantes estão 

satisfeitos com o peso, 26,3%  gostariam de reduzir o peso 

corpóreo e 23,2% gostariam de aumentar o peso corpóreo. 

Essa variável será comparada em um estudo posterior com os 

dados a serem obtidos por meio do índice de massa corporal e 

da avaliação da composição corporal.  

A aplicação do questionário possibilitou detectar que os 

estudantes, em sua maioria, não estavam satisfeitos com o 

peso corporal mas apresentavam baixa frequência de 

atividades físicas e elevado tempo gasto (acima de 4 horas) em 

atividades que demandam pouco gasto energético, tais como 

assistir programas de televisão e jogos eletrônicos. Aliado a 

isso, os estudantes costumam ter o hábito de consumir 

produtos industrializados com frequência.  
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A tabela 1 mostra qual o alimento industrializado 

consumido com maior frequência entre os estudantes do 6 ao 9 

ano da escola Almirante Tamandaré. 

 

Tabela 1. Listagem dos alimentos mais consumidos pelos 

estudantes da escola Almirante Tamandaré. João Pessoa, 2017 

Alimentos 
Frequência 

(n) 

Distribuição 

(%) 

 Bebidas 

açucaradas/gaseificadas 
9 9,5 

Biscoitos/bolachas/doces/cereal 

matinal 
23 24,2 

Dois ou mais tipos de alimentos 16 16,8 

Embutidos 3 3,2 

Enlatados 1 1,1 

Achocolatados  6 6,3 

Macarrão instantâneo 3 3,2 

Salgadinhos de milho/pipoca 6 6,3 

Total 95 100,0 

Fonte: Dados obtidos do questionário aplicado aos alunos 

 

O aumento do consumo de alimentos industrializados em 

detrimento aos alimentos in natura e preparações caseiras é 

condizente com o fenômeno de transição nutricional, iniciado no 

século XXI com a urbanização acentuada. Um dos públicos 

afetados por esse processo é a população infantil e os 

adolescentes, que progridem para o sobrepeso e obesidade. A 

criança obesa tem grande chance de ser um adulto obeso ( 

Aires; Souza, 2011). 

Os dados apresentados na tabela 1 indicam que 24,2% 

dos estudantes consomem com maior frequência biscoitos e 

bolachas recheadas, 16% consomem com muita frequência 

mais de um produto industrializado, sendo constatado também 
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o consumo de pipoca, achocolatados e macarrão instantâneo. 

O motivo principal para a aquisição dos produtos foi o gosto dos 

mesmos (63%), segundo a opinião dos escolares. A razão para 

a escolha do alimento pelo gosto pode ser explicada por meio 

de uma pesquisa realizada com 26 crianças e adolescentes 

com idades entre 8 e 14 anos e está relacionada a influência da 

mídia sobre a percepção de alimentação saudável. Utilizando 

técnicas de avaliação de imagem, observou-se que os 

comerciais de alimentos exibidos na TV influenciaram as 

escolhas alimentares. As crianças passaram a escolher mais 

rapidamente os alimentos e usar o gosto como parâmetro de 

decisão para a aquisição do produto, colocando maior 

importância no gosto depois de assistirem comerciais de 

alimentos industrializados (BRUCE et al., 2016). 

O hábito de leitura do rótulo também foi avaliado: 53,7% 

Lêem e 42,1% não lêem, os demais não responderam e  o 

motivo pelo qual os estudantes liam os rótulos deve-se a 

preocupação com a informação nutricional (36,8%), modo de 

preparo (35,8%)  e apenas 11,6% lêem informações referentes 

à informação nutricional complementar. Quando questionados 

sobre o entendimento da leitura do rótulo,  a maioria deles 

(54%) referem não entender ou entendem parcialmente as 

informações contidas nos rótulos.  

As informações obtidas no questionário nos direcionou a 

realização de atividades educativas para que os estudantes 

melhorassem os seus conhecimentos acerca da nutrição e que 

isso possibilitasse uma melhora do estado nutricional, um 

incremento no estado de saúde e redução do risco futuro de 

doenças associadas a hábitos alimentares e estilos de vida 

inadequados, tais como a obesidade, diabetes, hipertensão. 
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Interessante também notar que essas doenças, apesar de 

pouco prevalentes, já foram encontradas no presente trabalho. 

Devido a necessidade de iniciar conceitos chaves de 

nutrição e que possibilitassem os alunos da escola almirante 

tamandaré escolher melhor os alimentos, foram realizadas 

palestras abordando questões referentes à definição de macro 

e micronutrientes, função destes nutrientes no corpo e sobre o 

consumo de alimentos industrializados. Essas palestras 

interativas realizadas por estudantes do curso de nutrição 

visaram orientar os indivíduos quanto às práticas alimentares e 

estilos de vida mais saudáveis,  por meio de educação 

nutricional na escola como uma alternativa de reverter 

situações já citadas acima devido à má alimentação. A 

avaliação do efeito das ações educativas foi realizada por meio 

de questionamentos durante as palestras. Os escolares 

demonstraram interesse e ampla participação durante as 

palestras, porém necessitavam de melhores esclarecimentos 

sobre o tema de alimentação saudável, devendo essas noções 

serem ampliadas por meio de educação nutricional continuada 

de forma a promover uma reeducação alimentar mais eficaz e 

hábitos de vida mais saudáveis. 
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4 CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho possibilitou caracterizar os estudantes 

quanto ao perfil sócio-econômico, estilo de vida, percepção de 

saúde e corporal, hábito de leitura e entendimento dos rótulos 

de produtos industrializados, além do efeito de ações 

educativas sobre o entendimento de aspectos relacionados à 

nutrição. 

Diante do exposto anteriormente neste estudo, percebe-se 

que os estudantes apresentam uma condição sócio-econômica 

que pode comprometer o acesso aos alimentos de qualidade, 

especialmente uma parcela equivalente a 1/3 dos indivíduos. 

Produtos industrializados e de baixa qualidade nutricional 

acabam por ser adquiridos e consumidos pelos jovens por 

apresentarem um menor custo e por serem mais atrativos ao 

paladar. Essa atratividade ao consumo de alimentos pobres 

nutricionalmente e ricos em sódio, gordura saturada e trans e 

com baixo teor de vitaminas e sais minerais  é estimulada por 

meios de comunicação, em especial comerciais televisivos, que 

são frequentemente assistidos pelos estudantes. A população 

estudada, em sua maioria, costuma assistir mais de 4 horas de 

televisão diariamente. Esse fato, além de estimular o consumo 

de alimentos mais saborosos em detrimento dos alimentos in 

natura, reduz o gasto energético diário, o que colabora para o 

aparecimento do sobrepeso e obesidade. 

Apesar de a avaliação nutricional dos estudantes ainda 

não ter sido realizada, percebe-se a presença de doenças 

crônicas e de uma percepção dos estudantes de que estão 

acima do peso recomendado para a faixa etária e, mesmo 

assim, avaliam a sua saúde como ótima, mesmo consumindo 
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alimentos industrializados com frequência e com estilo de vida 

inadequados. 

Os estudantes costumam praticar atividade física com 

pouca frequência, exercitando mais durante as aulas de 

educação física na escola, no entanto, praticamente meio turno 

do dia são despendidos com atividades como jogos eletrônicos 

e programas de televisão. Além disso, os lanches entre as 

refeições são repletos de produtos industrializados como 

bolachas recheadas, pipoca e refrigerantes; o que retrata a falta 

do hábito de consumo de frutas; estando a alimentação 

possivelmente inadequada em termos de micronutrientes. 

Todos esses fatores colaboram para o aumento do risco 

de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares e de forma 

mais precoce na vida. Desse modo, este trabalho tem sido 

eficaz em promover ações de educação nutricional de forma a 

intervir sobre os conhecimentos acerca de uma alimentação 

saudável, promovendo qualidade de vida e permitindo que os 

mesmos escolham melhor os alimentos a serem consumidos, o 

que contribui para a redução do risco de comorbidades futuras. 

A aplicação de oficinas educativas obteve êxito em estimular o 

conhecimento sobre a importância de uma alimentação 

saudável, tendo sido constatada a participação e o entusiasmo 

dos estudantes em aprender acerca da ciência da nutrição. Os 

escolares mostraram ter aprendido noções básicas sobre 

alimentação saudável, podendo serem ampliadas por meio de 

educação nutricional continuada visando promover uma 

reeducação alimentar mais eficaz e hábitos de vida mais 

saudáveis. 
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RESUMO:O consumo de pescados no Brasil ainda é pequeno 
se comparado a outros países. Fato atribuído, entre outras 
coisas, às péssimas condições higiênico-sanitárias que 
envolvem seu processo produtivo. O final da cadeia de 
produção dos pescados é a comercialização, sendo os 
mercados públicos e as feiras livres importantes centros de 
vendas. O alto grau de perecibilidade desse produto, atrelado à 
falta de controle sanitário e à exposição a condições adversas, 
os tornam eminentemente passíveis de contaminação e 
alterações biológicas. A qualidade de higiene e sanidade dos 
pescados constitui-se como fator de segurança alimentar, visto 
que, o acesso a alimentos seguros é um direito  social garantido 
pelo Direito Humano à Alimentação Adequada. Diante do 
exposto, o presente trabalho objetivou avaliar e comparar as 
condições de higiene e sanidade dos pontos de 
comercialização de pescados nas feiras livres e mercados 
públicos do município de João Pessoa-PB. Tratou-se de uma 
pesquisa transversal, descritiva e de campo, de caráter 
quantitativo, cujos dados foram coletados através de formulário 
semi-estruturado, adaptado do checklist da Vigilância Sanitária 
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Municipal. Os dados obtidos foram analisados de acordo com a 
RDC nº 216/2004. Os resultados sugeriram que os pescados 
comercializados nesse município encontram-se inadequados 
do ponto de vista higiênico-sanitário, oferecendo riscos à saúde 
do consumidor. Demonstrando um maior potencial insalubre 
das feiras livres em relação aos mercados públicos.  
Palavras-chave:Condição higiênico-sanitária. Pescados. 
Segurança Alimentar 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A expressão “pescado” é um termo genérico que envolve 

peixes, crustáceos, moluscos e algas. Compreende todo 

alimento extraído de águas oceânicas ou interiores (doces ou 

salobras), que possa servir para alimentar o homem ou os 

animais (BARROS, 2003). 

O consumo de pescados pode ser influenciado por 

fatores socioeconômicos, de padrões de consumo alimentar, 

preferências pessoais etc. (SANTORI e AMANCIO, 2012). 

Porém, as características nutricionais dessa carne é um dos 

motivos que tem determinado o aumento global no seu 

consumo (ORDANEZ, 2005). 

O novo relatório da FAO, “O Estado Mundial da Pesca e 

Aquicultura 2016” – SOFIA, concluiu  que o consumo mundial 

per capita foi de 19,7 kg/ano, em 2013, e que o consumo per 

capita dos países da América Latina e Caribe, entre os quais o 

Brasil está inserido, foi de 9,4 Kg/ano no mesmo período (FAO, 

2016). Informações divulgadas pelo Ministério da Pesca, 

afirmam que, em 2015, esse dado subiu para 10,6 Kg/ano. 

Contudo, a consumação de pescados pela população brasileira 

ainda é inferior aos 12 quilos preconizados pela OMS – 

Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2015). Situação 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/357c79a0-7fee-428f-a04e-9e86ba1a2ac5/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/357c79a0-7fee-428f-a04e-9e86ba1a2ac5/
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controversa, considerando o crescente consumo per capita 

mundial e o excepcional potencial pesqueiro brasileiro. 

Segundo Fogaça (2009), esse fato pode estar ligado às 

péssimas condições higiênico-sanitárias de comercialização, 

mas também, a falta de políticas públicas voltadas ao setor e de 

qualidade dos produtos encontrados em feiras livres e 

entrepostos, dentre outros.  

O final da cadeia produtiva dos pescados é a 

comercialização, sendo os mercados públicos e as feiras livres 

importantes centros de escoamento dessa produção (FREIRE, 

SILVA e SOUZA, 2011). A preocupação com a qualidade do 

pescado sempre foi um tema recorrente, por se tratar de um 

alimento de fácil deterioramento (SOUZA, 2015). A intensidade 

com que ocorrem as alterações de ordem oxidativa, enzimática 

e microbiológica, as quais o pescado naturalmente estão 

sujeitos, é determinada pelo modo de manipulação entre a 

pesca e o consumo; de como foram aplicados os princípios 

básicos de conservação, bem como da espécie, método de 

pesca, e até mesmo da qualidade microbiológica do manancial 

onde foram capturados (ORDANÊZ, 2005).  

O uso adequado do frio e sua correta manipulação 

influenciam diretamente na excelência com a qual o pescado 

será consumido, exigindo conservação sob baixas 

temperaturas, a fim de reduzir a proliferação de microrganismos 

e preservar suas características organolépticas e nutricionais 

(MACHADO, 2010). Desse modo, essa classe alimentar exige 

controle higiênico-sanitário adequado em toda cadeia produtiva 

(CAMILO, 2009). Sua qualidade é fator de segurança alimentar, 

uma vez que, o acesso à alimentos seguros (não contaminados 

biológica ou quimicamente) e de qualidade sanitária é um 

direito  Constitucional, garantido pela Emenda nº 64 de 2010, 
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que institui o Direito Humano à Alimentação Adequada como 

um direito social (BRASIL,1996). A falha nesse controle pode 

constituir-se  como um foco desencadeador de problemas de 

saúde pública, por expor o consumidor à possíveis riscos de 

morbidade, oriundos das DTAs (Doenças Transmitidas por 

Alimentos), cada vez mais frequentes no mundo 

contemporâneo (SOARES, 2012). A contaminação alimentar 

por microorganismos patogênicos sempre reflete condições 

precárias de higiene na cadeia de produção (FRANCO, 2005). 

Segundo a OMS, todos os anos, 2 milhões de pessoas 

morrem após ingerir comida e água contaminadas (EBC, 2015). 

Por tais motivos, a ANVISA estabelece normas das boas 

práticas para os serviços de alimentação, através da Resolução 

da Diretoria Colegiada nº 216/2004, que preconiza ações de 

ordem higiênica e sanitária voltadas aos processos de 

armazenamento, manipulação, fracionamento, preparo, 

distribuição, transporte, exposição à venda, entrega e 

embalagem de alimentos. Essas normas têm como objetivo 

evitar possíveis riscos de contaminação do produto e 

consequente comprometimento da saúde e da segurança 

alimentar da população (ANVISA, 2004).  

De acordo com Germano (2008), os estabelecimentos 

que comercializam alimentos devem obedecer a regras e 

padrões previstos em leis e decretos no âmbito dos três níveis 

da administração pública: municipal, estadual e federal. Em 

âmbito municipal, João Pessoa não existe legislação que 

regulamente suas feiras livres, como já acontece em cidades 

como Natal-RN (NATAL, 2009). Além disso, o Código Sanitário 

Municipal, instituído recentemente, através da Lei 

complementar nº 100, de 1º de julho de 2016, não apresenta 
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orientações específicas sobre a comercialização de alimentos 

em feiras e mercados públicos (JOÃO PESSOA, 2016). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar 

e comparar a qualidade higiênico-sanitárias dos pescados 

comercializados nas feiras livres e mercados públicos do 

município de João Pessoa. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Essa investigação se tratou de uma pesquisa 

transversal, descritiva e de campo, de caráter quantitativo, cujos 

dados foram coletados através de formulário semi-estruturado, 

adaptado do cheque list da Vigilância Sanitária Municipal. As 

visitas aos locais de coleta foram realizadas no período de 07 a 

18 de março de 2017, em 21 pontos de comercialização: 07 

relativos às feiras livres do bairros de Jaguaribe, Mangabeira e 

Oitizeiro; e 14 relativos aos mercados públicos municipais: 

Central, Torre, Bairro dos Estados, Tambaú, Valentina e 

Mangabeira; todos na cidade de João Pessoa. Através da 

aplicação do cheklist junto aos comerciantes e/ou 

colaboradores e da análise visual da rotina de trabalho, foram 

avaliados 56 itens relativos às instalações, equipamentos, 

utensílios, manipulação, condições ambientais, 

comercialização, transporte, armazenamento e embalagem. Os 

dados foram tratados em Excel e a avaliação higiênico-sanitária 

levou em consideração a Resolução ANVISA 216/2004. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as normatizações da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), a comercialização de 
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alimentos deve obedecer a vários procedimentos, que 

propiciem aos clientes confiança e segurança em adquirir os 

produtos. Dentro desse contexto, observamos na Tab. (1) as 

condições das instalações existentes nas feiras livres e 

mercados públicos de João Pessoa. 

 

Tabela 1. Instalações  

Piso, parede e teto 
Feiras 

Livres 

Merc

ados 

Revestimento liso, impermeável e lavável. 57% 100% 

Mantidos íntegros, conservados, livres de 

rachaduras e trincas. 14% 86% 

Bancadas em bom estado de conservação. 0% 100% 

As bancadas onde estão os alimentos 

expostos, são laváveis, isentas de 

rugosidades, frestas e outras imperfeições. 14% 93% 

Fonte:Dados da pesquisa 

 

Segundo a RDC 216/2004, as instalações físicas (piso, 

parede e teto) devem possuir revestimento liso, impermeável e 

lavável, os quais devem ser mantidos íntegros e conservados e 

não devem transmitir contaminantes aos alimentos (BRASIL, 

2004). A partir dessa compreensão e da análise dos dados 

obtidos, podemos estabelecer um comparativo entre as 

instalações existentes nas feiras livres e mercados públicos 

municipais. Conforme demonstra a Tab.(1), nas feiras, pouco 

mais da metade (57%) dos estabelecimentos apresentaram 

parede, piso e teto revestidos adequadamente. Em sua maioria, 

demonstravam estar em péssimas condições de conservação. 

Nos mercados públicos, foram verificadas condições ideais em 

todos os boxes, 86% desses estavam íntegros e conservados. 
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Todas às bancadas, nos mercados, estavam em bom estado de 

conservação, 93% eram de material lavável e livres de frestas. 

No entanto, nas feiras, todas as bancadas encontravam-se em 

condições precárias de conservação, higiene e limpeza. 

Informações que acompanham pesquisas realizadas por 

Coutinho et al. (2006), de acordo com as quais, nas feiras de 

Solânea, Guarabira e Bananeiras (municípios localizados na 

Paraíba) as barracas também encontravam-se sujas e em 

precário estado de conservação, principalmente as bancadas.   

Logo após, foram investigadas as instalações internas e 

externas desses estabelecimentos, conforme veremos na 

Tab.(2). 

 

Tabela 2. Instalações  

Internas e externas 
Feiras 

Livres 

Merc

ados 

Existência de sanitário coletivo 
100% 

100

% 

Existência de sanitário privativo 0% 21% 

Instalações sanitárias em comunicação direta 

com a área de comercialização  0% 0% 

Disponibilidade de água potável para limpeza 

dos utensílios e mercadoria 57% 79% 

Abastecimento de água pela rede pública 43% 79% 

Livre de objetos de desuso (lixo) 14% 64% 

Área adequada para estocagem do lixo 7% 64% 

Presença de animais 57% 29% 

Presença de insetos próximos às mercadorias 100% 64% 

Resto de material orgânico em baixo das 

bancadas (Vísceras, aparas, cabeça...). 93% 14% 

Venda de outros produtos além do pescado 0% 7% 
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Fonte:Dados da pesquisa 

 

Foi verificada a disponibilidade de sanitário coletivo em 

todos os locais visitados, bem como instalações privativas, 

concomitantemente, em 21% dos boxes localizados nos 

mercados. Nenhuma dessas instalações sanitárias estavam em 

condições ideais de uso e higiene, nem se comunicam 

diretamente com a área de preparo dos pescados. Atendendo 

assim, parcialmente, a normativa vigente, que preconiza a 

obrigatoriedade de sanitários que não possuam comunicação 

direta com a área de preparo e armazenagem de alimentos; 

devendo serem mantidos limpos, organizados, em adequado 

estado de limpeza e conservação, dispondo de itens básicos de 

higiene (BRASIL, 2004).  

Em 79% dos boxes em mercados existe água potável 

para limpeza de utensílios e mercadoria. O mesmo ocorre em 

apenas 57% das barracas localizadas nas feiras livres.  O que 

se justifica pelo menor abastecimento público de água (43%) 

nesse local. A higiene adequada de utensílios previne a 

contaminação, multiplicação e sobrevivência de 

microrganismos que deterioram o produto e provocam danos à 

saúde do consumidor (PARANÁ, 2002 apud SILVA; BARBOSA 

e MONTEIRO, 2016). Minozzo (2016), ainda nos diz que a água 

utilizada para o consumo direto ou no preparo e manipulação 

do pescado deve ser potável e preferencialmente clorada a 5 

ppm, sendo obrigatória a existência de reservatórios de água, 

limpos, isentos de rachaduras e tampados.  

         A mesma diretriz ainda preconiza que, obrigatoriamente, 

devem existir coletores de resíduos, com tampas acionadas 

sem contato manual, nas áreas de preparação e 

armazenamento de alimentos. E que, a fim de evitar 
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contaminação e atração de vetores e pragas, esses recipientes 

devem ser frequentemente coletados e estocados em ambiente 

fechado e separado dessas áreas de manipulação de 

alimentos. No entanto, apesar dessas recomendações, 

somente 14% das bancas das feiras estavam livres de lixo e 

objetos de desuso em suas áreas internas e externas. Somente 

7% desses tinham local adequado para armazenagem de 

resíduos orgânicos. Já nos mercados públicos, a adequação 

nesses mesmos quesitos atinge 64% das amostras.  

             Em 57% e 29% dos pontos de comercialização 

observados, nas feiras e mercados, respectivamente, foi 

constatada à presença de animais. A maior incidência de 

animais nas feiras pode ser atribuída à existência de restos de 

material orgânico embaixo das bancadas (93%). Acerca disso, 

De Souza et al. (2017) afirma que a presença de animais “de 

rua” nesses espaços coloca em risco a segurança dos 

compradores e compromete a higiene dos espaços e a 

qualidade dos alimentos. Quanto a existência de insetos 

próximos às mercadorias, foi averiguado em todas as feiras e 

em 64% dos mercados investigados. Além disso, foi observada 

a comercialização de produtos sem origem pesqueira apenas 

nos mercados (7%). Esse tipo de prática pode aumentar o risco 

de contaminação cruzada entre os alimentos, a qual pode 

ocorrer através da superfície de contato ou mesmo de forma 

secundária pelo piso, teto, paredes e equipamentos (HUSS, 

1997; SOULTOS et al., 2007).  

A seguir, estão expressos os dados relativos ao tipo de 

material, estado de conservação, higiene e armazenamento dos 

imobilizado (equipamentos, móveis e utensílios) encontrados 

nos locais visitados. 
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Tabela 3.  Imobilizados  

Equipamentos, móveis e utensílios 
Feiras 

livres 

Merc

ados 

Material não transmite substâncias tóxicas, 

odores e sabores aos alimentos. 57% 21% 

Adequado estado de conservação e higiene 14% 43% 

Armazenados em local apropriado, de forma 

organizada e protegidos contra a contaminação  14% 43% 

São de materiais que permitem fácil 

higienização 71% 93% 

Fonte:Dados da pesquisa 

 

Através dos aspectos elencados na Tab. (3), aferiu-se 

que a maioria dos imobilizados são confeccionados em 

materiais de fácil higienização (71% feiras e 93% mercados). 

Porém, nas feiras, apenas 14% desses itens apresentam-se em 

estado ideal de conservação, higiene e armazenamento. 

Estando, por isso, passíveis de transmitir substâncias tóxicas, 

odores ou sabores aos alimentos (57%). De Brito at al. (2016) 

enfatizam, ainda, que os equipamentos e utensílios observados 

em seus estudos apresentavam estado semelhante de 

conservação e higiene, podendo ser fontes de contaminação. 

Nos mercados, embora a maioria deles possuíssem armários 

ou local específico para armazenamento, 43% dos 

comerciantes deixavam os utensílios expostos em cima das 

bancadas sem qualquer tipo de proteção, sujeitos a contato 

com insetos, sujidades, manipulação de insetos e outros. A 

contaminação desses itens pode oferecer risco à saúde 

humana. Resultados analisados por Girão et al. (2015), ao 

investigarem estabelecimentos de venda de pescado, com 

registro na Vigilância Sanitária no Município de Sobral-CE, 
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demonstraram que os estabelecimentos apresentavam 

desconformidades superior a 50%, nesses itens.  

 Na Tabela seguinte, podemos verificar as condições de 

armazenamento, métodos de conservação e comercialização 

dos pescados nos pontos comerciais verificados. 

 

Tabela 4. Armazenamento e condições do pescado  

Temperatura, exposição e comercialização 
Feiras 

livres 

Merc

ados 

Temperatura adequada 14% 43% 

Venda de produto fracionado 86% 93% 

Venda de produto fracionado na presença do 

consumidor 43% 93% 

Produtos vendidos eviscerados 86% 50% 

Identificação do produto exposto a venda 0% 7% 

Exposição em vitrine 14% 50% 

Agrupados de acordo com a sua natureza 29% 86% 

Protegidos da ação dos raios solares, chuvas e 

outros. 57% 

100

% 

Pescados expostos recobertos por gelo picado 

durante todo período de exposição para venda 0% 0% 

Utiliza caixa isotérmica nova e limpa 0% 79% 

Utilização freezer e refrigeradores 57% 93% 

Utilização gelo e caixas isotérmicas 43% 86% 

Embalados somente com sacolas plásticas 

brancas, transparentes, próprias para alimentos 57% 50% 

As embalagens armazenadas em local limpo e 

livre de contaminantes 29% 50% 

Fonte:Dados da pesquisa 
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Em consequência de sua microbiota natural, bem como 

do nível de contaminação das águas, os pescados comumente 

possuem uma carga elevada de microrganismos (JUNIOR et al. 

2015). O que lhes confere um alto grau de perecibilidade e exige 

cuidados específicos, especialmente no que diz respeito às 

condições básicas de conservação, entre as quais se destaca 

a correta aplicação do frio da captura ao consumo, uma vez que 

influem diretamente no retardo do desenvolvimento de 

microrganismos.  

Em feiras livres, o pescado deve ser transportado em 

veículo isotérmico, mantido sob refrigeração em vitrines 

fechadas ou por meio de gelo picado, produzido com água 

potável proveniente de estabelecimentos legalizados (SILVA, 

MATTÉ e MATTÉ, 2008). Em apenas 14% das feiras livres os 

métodos básicos de conservação pelo frio eram aplicados 

corretamente.  Em contrapartida, nos mercados públicos esse 

número aumenta para 43%, o que pode ser atribuído a 

melhores condições infraestruturais, como o acesso à rede 

elétrica e, consequentemente, à equipamentos de refrigeração. 

Em investigação das condições higiênicos sanitárias e grau de 

frescor do pescado comercializado no mercado de peixe em 

Cachoeira – Bahia, Evangelista-Barreto et al. (2017) verificou 

situação semelhante, onde os pescado estavam exposto a 

comercialização em bancadas, a temperatura ambiente. 

Metade dos pontos pesquisados nos mercados possuíam 

vitrine, nas feiras, isso se resumiu a 14%.  Outro problema 

observado foi o antecipado fracionamento de produtos, tanto 

nos mercados públicos (93%) quanto nas feiras livres (43%). 

Ressaltamos que essa prática só deve ocorrer na presença do 

consumidor. A oferta tornava-se inadequada pela falta de 

identificação adequada dos produtos.  Entre as amostras, a 
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comercialização de pescados eviscerados é maior nas feiras 

(86%), enquanto nos mercados se limita a 50%. Segundo Jay 

(2005), os pescados devem ser eviscerados de imediato, a fim 

de desacelerar as alterações biológicas e deteriorantes 

peculiares ao pescado.  

A infraestrutura existente nos mercados públicos permite 

que os pescados comercializados nesses locais estejam 

protegidos da ação dos raios solares, chuvas e outras. 

Enquanto nas feiras, exatos (57%) encontram-se nas mesmas 

condições. A comercialização de alimentos de origem animal 

em feiras livres, expostos em barracas sem proteção, e na 

presença de poeira, pode alterar a qualidade do produto 

(ALVES et al, 2016), tornando-os mais susceptíveis à 

contaminação provocada  pelas condições adversas existente 

nesses locais.  

Nas feiras, todas as caixas isotérmicas estavam em 

condições sanitárias e de conservação inadequadas, ao passo 

que nos mercados 79% apresentavam condições ideais. A 

presença de gelo nessas caixas de isopor foi da ordem de 86% 

nos mercados e 43% nas feiras. A maior disponibilidade de gelo 

nos mercados condiz com o maior número de equipamentos de 

refrigeração (93%) nesses locais. Entretanto, nenhum dos 

estabelecimentos utilizava à proporção correta de gelo (1:1). 

Acerca do assunto, SILVA et al. (2008) afirma que a utilização 

correta da temperatura é o fator mais importante para a 

preservação da qualidade dos alimentos.  

Quanto as embalagens, devem ser armazenadas em 

local adequado e hígido, de forma a garantir proteção contra 

contaminantes (BRASIL, 2004). A utilização exclusiva de 

embalagens plásticas ocorreu em (57%) feiras e (50%) 

mercados. Entretanto, a utilização de jornais no processo de 
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embalagem e as péssimas condições de armazenamento 

dessas sacolas foram verificadas em 71% das feiras e metade 

(50%) dos mercados públicos. A procedência dos pescados 

também não foi verificada visualmente em nenhum dos locais 

amostrados, sendo informado pelos comerciantes apenas 

quando questionados. De Almeida Holanda et al. (2014) 

encontrou o mesmo desajuste ao avaliar as condições 

higiênico-sanitárias das feiras livres de comercialização de 

peixe na cidade de Caxias-MA. Os comerciantes relataram que 

a produção de pescados do Estado da Paraíba é insuficiente 

para atender a demanda e que, por esse motivo, precisam 

comprar produtos no Estado vizinho, Rio Grande do Norte, 

sendo essa Unidade da Federação o maior fornecedor das 

feiras e mercados públicos de João Pessoa. 

Por fim, foram verificadas condições de saúde, higiene e 

práticas dos manipulação, conforme veremos na Tab. (5).  

 

Tabela 5. Manipuladores  

Manipuladores 
Feiras 

livres 

Merc

ados 

Unhas curtas sem esmalte 29% 79% 

Uniforme completo de tonalidade clara e 

hígidos. 0% 0% 

Conversa enquanto manipula o alimento 
100% 

100

% 

Fumam 0% 7% 

Manipulam dinheiro 100% 93% 

Mantém asseio pessoal 14% 21% 

Perfeitas condições de saúde, isento de 

doenças infectocontagiosas, afecções 

cutâneas. 100% 93% 

http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/101
http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/101
http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/101
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Presença de pia com balcão e água corrente da 

rede pública para higiene pessoal 29% 64% 

Lavagem e a anti-sepsia das mãos antes de 

manuseio dos produtos 0% 14% 

Utiliza facas ou tábuas de madeira para corte do 

pescado 57% 57% 

Utilizam adornos 71% 71% 

Utilizam luvas descartáveis 0% 0% 

Utilizam proteção adequada para os cabelos 14% 0% 
Fonte:Dados da pesquisa 

 

Considerando que os alimentos encontram-se 

naturalmente contaminados por uma diversidade de 

microrganismos, é necessário controlar sua multiplicação ou 

impedir que outras estirpes juntem-se ao insumo através da 

manipulação incorreta (GERMANO et al., 2000). Devido a isso, 

o manipulador é personagem determinante na manutenção das 

condições higiênico-sanitárias dos pescados, sendo de sua 

responsabilidade o controle para evitar a deterioração do 

produto (LIMA, 2013). Em todos os espaços investigados, 

percebeu-se que os comerciantes conversavam e que todos os 

feirantes e a maioria (93%) dos manipuladores em mercados 

manuseavam dinheiro enquanto manipulavam alimentos. Nas 

feiras, nenhum deles realizou processo adequado de assepsia 

das mãos antes e após manipulação dos alimentos, nos 

mercados esse percentual não chega à 1/6. Nenhum dos 

indivíduos observados utilizava uniformes claros e hígidos 

completos e a minoria mantinha condições adequadas de 

higiene pessoal. 

A utilização de facas ou tábuas de madeira para corte do 

pescado foi constatada em mais da metade (57%) dos locais.  
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Em ambos os lócus, 71% dos sujeitos utilizavam adornos. 

Quanto aos EPI (Equipamentos de Proteção Individual), 

nenhum dos manipuladores utilizavam toucas para cabelo e 

apenas um desses utiliza luvas no momento da 

pesquisa.   Farias et al. (2012), ao investigar as condições 

higiênico-sanitárias de alimentos comercializados no mercado 

municipal e na feira livre do município de Hidrolândia-CE, 

verificou que os manipuladores  também não utilizavam tais 

equipamentos de uso obrigatório.  

  Nas duas amostragens verificou-se inadequações 

semelhantes em relação às práticas de manipulação dos 

alimentos. Porém, nos mercados as instalações contribuem 

para melhores condições de sanidade dos produtos. Dessa 

forma, podemos atribuir as inadequações relativas aos 

manipuladores à provável falta de conhecimento sobre as boas 

práticas de manejo de alimentos e/ou a falta de consciência 

desses indivíduos acerca da sua responsabilidade. Já nas 

feiras, esta responsabilidade pode ser imputada não só aos 

manipuladores, mas também, a ausência de infraestrutura. 

Contexto negligenciado e agravado pela falta de fiscalização 

efetiva, por parte dos órgão competentes e da própria 

população; e, sobretudo, pela inexistência de legislação 

municipal pertinente à sanidade e comercialização de produtos 

alimentícios nesses locais. 

  

4 CONCLUSÕES  

 

Os pescados comercializados nos mercados públicos e 

feiras livres do Município de João Pessoa-PB, mesmo não 

apresentando alterações aparentes de deterioração, 

encontram-se com qualidade higiênico-sanitária inadequada. 
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Devido a isso, possuem condições insatisfatórias e de não 

conformidade com vários parâmetros preconizados pela 

Legislação Federal para manipulação de alimentos vigente. 

Dessa forma, oferecem risco à saúde do consumidor.  

Nesse contexto, os dados demonstraram que as feiras 

apresentam condição mais insalubre que os mercados. Os itens 

relativos aos manipuladores apresentaram maior 

desconformidade com a legislação e maior semelhança entre 

os lócus. Diante do exposto, considera-se pertinente a 

conscientização desses manipuladores acerca das normativas 

relativas às boas práticas em serviço de alimentação e da sua 

responsabilidade  no contexto da saúde pública; bem como a 

elaboração de Lei Municipal que normatize o comércio de 

alimentos nesses locais, especialmente nas feiras livres, além 

de sua efetiva fiscalização.  
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RESUMO: UAN, são os locais onde são produzidas e 
distribuídas refeições para um coletivo de pessoas. Com isso, 
pesquisas de satisfação são de extrema importância para 
observar a aceitabilidade do serviço de forma real e atualizada. 
Assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar o nível de 
satisfação e percepção de realidade do serviço, dos comensais 
de RU. Para isso, foram aplicados 136 questionários com os 
usuários do RU, neste foram abordados pontos como: 
ambiência, cardápio e percepção da realidade do serviço. Para 
cada pergunta houve respostas pré-definidas que iam de ótimo 
a ruim. O terceiro e último ponto trata de uma pergunta aberta, 
sobre a opinião dos comensais quanto ao serviço. Foi 
constatado que quanto a limpeza e iluminação mais de 90% dos 
usuários estão satisfeitos. A ventilação foi aprovada por 76%. 
Quanto ao cardápio, a temperatura foi considerada por 95% dos 
usuários ideal. A quantidade foi satisfatória para 88% dos 
usuários. Já a variedade foi insatisfatória para 46% dos 
comensais. Quanto ao sabor, 76% acham a comida servida no 
restaurante saborosa. E quanto a percepção do serviço, 74% 
mostraram-se consciente da realidade enfrentada pelo serviço. 
Pode-se concluir que os usuários do RU da UFCG, estão 
satisfeitos com o ambiente a eles oferecidos, como também 

mailto:mariinacastro@hotmail.com.br
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com a qualidade do cardápio e se mostraram conscientes á 
respeito da realidade atual do serviço. 
Palavras-chave: Unidade de alimentação coletiva. 

Restaurante universitário. Satisfação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

       Depois da respiração, a alimentação e o consumo de água 

são as principais e mais básicas necessidades do ser humano. 

Porém, como o homem não vive apenas do “pão” a alimentação 

faz parte de é complexo sistema simbólico de significados 

sociais, sexuais, políticos, religiosos, éticos e estéticos, indo 

muito além de apenas uma necessidade biológica (CARNEIRO, 

2015). Através da alimentação o homem recebe o aporte de 

nutrientes necessários para as funções do organismo. Desta 

forma, esta é um importante fator contribuinte no bem estar e 

saúde deste. O processo de alimentação ocorre através da 

ingestão de alimentos, e o sujeito consumidor tem a 

necessidade de sabor, textura, aroma e cores agradáveis. Para 

isso um fator primordial é a variedade de grupos alimentares, já 

que ninguém se alimenta única e exclusivamente para ingerir 

nutrientes. E para haver um equilíbrio e uma alimentação 

saudável a presença de todos os grupos alimentares é 

essencial (CANESQUI e GARCIA, 2005; PASTORE, et al, 

2009; BESSA E ARAÚJO, 2012).  

          Para estudantes universitários, a necessidade fisiológica 

de uma alimentação adequada e a satisfação psicológica, iram 

interferir diretamente na saúde física e metal, e 

consequentemente na eficácia da realização de suas atividades 

acadêmicas ou profissionais (GARDIM et al, 2014). 
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O primeiro Restaurante Universitário (RU) surgiu na 

década de 50, na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro.  

(CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 2015). Os 

Restaurantes Universitários são Unidades de Alimentação e 

Nutrição que tem por finalidades atender com qualidade a 

comunidade estudantil, servindo refeições balanceadas e 

higienicamente seguras no almoço e no jantar de maneira 

totalmente gratuita para o alunado, promovendo assim, 

condições básicas necessárias para o bom desempenho das 

atividades de ensino-aprendizagem.  

Atualmente o número de refeições realizadas fora do 

ambiente familiar vem crescendo significativamente e isso têm 

contribuído bastante para o aumento de estabelecimentos 

produtores de refeições, inserindo nestas as Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN).  

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), ou unidades 

produtoras de refeições são os locais onde são produzidos e 

distribuídos refeições para um coletivo de pessoas. Uma UAN 

nada mais é que um conjunto de áreas de um serviço 

organizado, abrangendo uma sequência e sucessão de ações 

destinadas a fornecer refeições quantitativamente 

suficientes, qualitativamente completas dentro dos padrões 

dietéticos e higiênicos-sanitários, buscando atender às 

necessidades nutricionais de seus comensais (MONTEIRO, 

2012). 

Um dos principais fatores determinantes para o bom 

funcionamento de um Serviço de Alimentação (SA) é a estrutura 

física do espaço. Segundo Sant'Ana (2012) essa, quando 

adequada, deve proporcionar conforto e qualidade em relação 

à produção. Como também um maior índice de produtividade, 
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menor risco de acidentes de trabalho, melhor organização do 

local e garantia na qualidade dos serviços prestados. 

Apesar da grande demanda, os restaurantes precisam 

priorizar a qualidade do serviço e se preocupar em oferecer 

serviços que estejam conforme às necessidades dos clientes, 

atendendo as suas expectativas, nos inúmeros aspectos de: 

qualidade da alimentação, sabor das preparações, 

apresentação das preparações, o conforto, a localização, o 

atendimento e etc. (ANSUJ et al., 2015). 

 A pesquisa de satisfação é de extrema importância para 

observar de forma real e atualizada o serviço, e os seus 

resultados são importantes para que a empresa de alimentação 

adapte os seus produtos e serviços e adquira a confiança e 

satisfação dos seus clientes (RAMOS et al, 2013) 

Quando se trata da alimentação a satisfação não está 

relacionada apenas à qualidade do alimento, mas também a 

outros fatores, como os visuais, das dependências, forma de 

preparo, atendimento e preço das refeições. Partindo do 

princípio que os clientes são o principal eixo para obtenção do 

sucesso e tornam-se parte primordial do comércio 

independente do negócio (GARDIN; CRUVINEL, 2014). 

Pesquisas de satisfação de usuários brasileiros são cada 

vez mais importantes por serem bastante utilizadas como um 

indicador da qualidade do serviço oferecido a população, como 

também uma forma de informar o gestor sobre a qualidade das 

atividades realizadas. (SCHMIDT et.al, 2014). 

As pesquisas para avaliar a satisfação dos 

comensais/clientes sendo feitas com periodicidade possibilitam 

uma melhor visão atual do serviço de alimentação, esta 

favorecerá uma melhor adaptação e adequação dos produtos 
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oferecidos, aumentando a confiança dos consumidores e a 

qualidade do serviço (RAMOS et al., 2013). 

Com base no que foi descrito anteriormente, os objetivos 

deste trabalho foram avaliar o nível de satisfação e percepção 

de realidade do serviço, dos comensais de um restaurante 

universitário. Além de especificadamente analisar também a 

percepção dos usuários quanto a higiene, iluminação e 

ventilação da unidade, a satisfação dos comensais quanto ao 

cardápio, temperatura em que é servido os alimentos e sabor 

da refeição e o grau de percepção de realidade dos usuários do 

Restaurante Universitário.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no Restaurante Universitário 

(RU) da UFCG, localizado no campus Cuité/PB, no período que 

corresponde ao mês de março do ano de 2017. O Restaurante 

Universitário fornece duas refeições diárias (almoço e jantar) à 

comunidade universitária local, durante cinco dias por semana, 

produzindo aproximadamente 340 refeições diárias distribuídas 

entre almoço (11h15min às 13h30min) e jantar (17h30min às 

19h00min). O restaurante apresenta ainda um quadro 

composto por um total de 12 funcionários. 

Foi realizada uma análise da satisfação e percepção dos 

comensais, mediante aplicação de questionários com um total 

de 45% dos comensais, amostra de 136 pessoas do 

Restaurante universitário. 

 O questionário (em apêndice) é de própria autoria, com 

base na RESOLUÇÃO – RDC nº 216, de 15 de setembro de 

2004. Neste foram abordados pontos como: ambiência do 

refeitório, cardápio e percepção da realidade do serviço. 



PESQUISA E ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS COMENSAIS DE UM 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO INTERIOR DA PARAÍB 

587 
 

 Primeiramente foram abordados dados para detectar o 

perfil dos respondentes. Em seguida o segundo tópico tratou da 

ambiência e foi dividido em itens como: higiene, iluminação e 

ventilação da unidade; já o terceiro, referente ao cardápio, foi 

divido em: temperatura dos alimentos, quantidade da refeição 

servida, variedade do cardápio e sabor da refeição. Para cada 

pergunta houve respostas pré-definidas como: Bom, ótimo, 

regular e ruim. 

 O quarto e último ponto trata de uma pergunta aberta, 

sobre a opinião e desejo dos comensais quanto ao serviço, para 

avaliar o grau de percepção de realidade dos mesmos. Foram 

classificados com “Com percepção” aqueles que responderam 

com sugestões cabíveis para a realidade de um restaurante 

público. E “Sem percepção” aquelas sujeições consideradas 

inapropriadas ou inviáveis para o serviço. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O restaurante universitário (RU) da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG) desempenha uma importância 

fundamental para a universidade e o público em geral. Pois 

essa prestação de serviço feito pela universidade tem impacto 

social que pode ser refletido em termos de saúde  dos 

estudantes, nenhum custo com alimentação para os alunos 

com condições financeiras mais baixas, ao mesmo temo, uma 

otimização no tempo para os alunos que têm uma carga horária 

extensa de aulas durante a semana. 

Para a pesquisa de análise e satisfação foram aplicados 

136 questionários que correspondiam a 45% do total de alunos 

que consomem no RU supracitado.  
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3.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Os dados da pesquisa sobre o perfil dos respondentes e 

características referentes a frequência no restaurante 

universitário estão apresentado na fígura 1. 

Do total de respondentes, aproximadamente 57% (78) 

são mulheres e 43% (58) são homens.  

Quanto à frequência ao RU, 69,11% (94) respondentes 

que frequentam o restaurante diariamente, 22,05% 

responderam que frequentam o pelo menos 3 vezes na 

semana. Apenas 8,84% (12) utilizam o serviço eventualmente. 

Estes dados corroboram com o estudo de Harter et al., 2013, 

onde  verificou-se entre a relação da frequência dos seus 

usuários, que 87% dos entrevistados relataram frequentar o RU 

“frequentemente” e “sempre” e apenas 13% afirmaram 

“raramente” e “ás vezes”, semelhante ao que ocorre neste 

estudo, no qual significa que uma grande parte utiliza-se 

periodicamente do restaurante. Com isso, como há uma grande 

maioria sendo usuária assídua do RU, contribui 

significativamente para a confiabilidade dos resultados obtidos 

na avaliação dos quesitos propostos pela pesquisa por parte 

dos usuários desta UAN. 

 A média de idade entre os respondentes é de 22,82 

anos, tendo o participante mais novo 17 anos e o mais velho 28 

anos, um público particularmente muito jovem. Apenas alunos 

frequentam o Restaurante Universitário do campus. 
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Fígura 1 – Avaliação do perfil dos alunos respondentes e 

características referentes à frequência no restaurante 

universitário.  

Fonte: Os autores (2017). 

 

3.2 AMBIÊNCIA 

 

 Á análise da pesquisa da ambiência está apresentado na 

figura 2. De acordo com a pesquisa realizada, os resultados 

encontrados para ambiência do RU em relação ao item a 

limpeza foram: 57% dos usuários consideraram “Bom”, 35% 

acham “ótimo” e 7% e 1% acham a limpeza “regular” e “ruim” 

respectivamente. O que demonstra que pra grande maioria dos 

usuários o restaurante é limpo e organizado. Resultado esse, 

também encontrado em estudo feito por Bessa e Araújo (2012), 

em uma análise da satisfação de clientes de uma Unidade de 

alimentação e nutrição, onde 43% e 66,7% se mostraram muito 

satisfeitos e satisfeitos com a higiene do estabelecimento, 



PESQUISA E ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS COMENSAIS DE UM 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO INTERIOR DA PARAÍB 

590 
 

respectivamente. Em uma pesquisa feita por Junior et al (2016), 

resultados semelhantes foram encontrados, quando 

questionados sobre a limpeza do restaurante universitário da 

Universidade Federal de Santa Maria 57,61% e 17,54% se 

mostraram satisfeito e muito satisfeito com o serviço. Já em um 

RU avaliado por Cattafesta et al. (2012), 62,5% dos usuários 

conferiram nota menor que sete (em uma escala entre 0 e 10) 

às condições higiênico-sanitárias do Restaurante Universitário 

de uma determinada universidade.  

 Quanto ao item iluminação: 54% dos usuários 

consideraram “bom”, 45% acham “ótimo” e 1% acham a 

iluminação “regular”. Nenhum dos usuários considerou a 

iluminação do RU “ruim”. O RU do Campus Cuité é cercado por 

janelas de vidro, o que favorece a iluminação durante o período 

do dia dentro do refeitório, favorecendo assim tanto os 

comensais como também os funcionários do serviço. Já em 

pesquisa realizada no RU da Universidade Federal Ceará 

(UFC), a iluminação obteve uma forte reprovação, em que 

78,79% consideraram “ruim/péssimo", segundo Teixeira et al 

(2016). Já para Júnior et al (2016) o RU da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) apresenta uma iluminação do 

ambiente interno com um percentual de satisfação de 87,17% 

dentre os usuários. 

         A iluminação adequada evita doenças visuais e influencia 

diretamente no comportamento das pessoas, na qualidade do 

trabalho, diminuindo o número de acidentes (BESSA E 

ARAÚJO, 2012). A iluminação em uma Unidade de Alimentação 

e Nutrição é de extrema importância e por isso deve ser 

distribuída de forma uniforme, garantindo boa visibilidade, 

evitando sombras, reflexos e cantos escuros. A luz não deve 

prejudicar os movimentos nem a visão dos manipuladores e 
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comensais. De preferência, a iluminação deve ser natural, 

quando artificial, não deve interferir nas características 

sensoriais dos alimentos (MANZOLLI, 2006; BESSA E 

ARAÚJO, 2012).   

A ventilação em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN) é de suma importância, pois contribui para o conforto 

térmico, auxiliando também para a renovação do ar, auxiliando 

também na diminuição da temperatura do ambiente (TEIXEIRA, 

2007).  

Em alguns casos a temperatura pode ser amenizada 

através da abertura de paredes, proporcionando maior 

circulação do ar. Mas, nem sempre o espaço físico da UAN 

permite este tipo de artifício. Nestes casos é necessário utilizar 

meios artificiais de ventilação como circuladores, ventiladores e 

exaustores, onde há renovação do ar interno, poupando os 

trabalhadores e comensais de desconfortos como prostração, 

dor de cabeça, mal estar, tontura, entre outros. Preconiza-se 

como ideal para as operações realizadas em uma UAN uma 

temperatura de 22º a 26º C, com umidade relativa do ar de 50% 

a 60% (TEXEIRA, 2007; BESSA; ARAÚJO, 2012). Para 

ventilação: 51% dos usuários consideraram “bom”, 25% acham 

“ótimo” e 23% acham a iluminação “regular”, apenas .1% 

acharam a ventilação do RU “ruim”. Apesar de não demostrar 

uma porcentagem maior de insatisfação, esse item chama a 

atenção por comparado aos demais apresentar uma parcela 

significativa de “regular”. Isso pode se dá devido a não 

existência de um exaustor, a falta do mesmo acaba deixando a 

cozinha mais quente, o que afeta a qualidade do serviço dos 

funcionários e aparentemente também influencia na ventilação 

do refeitório, já que os dois são interligados não havendo 

separação entre os mesmos. Bessa e Araújo (2012), em seu 
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estudo também encontraram resultados parecidos quanto a 

ventilação, 11,6% estão muito satisfeitos, 68,1% estão 

satisfeitos 20,3% estão insatisfeitos. No restaurante 

universitário do Campus Ponta Grossa da (UFTPR), apenas 4% 

consideram a ventilação ruim, segundo Braga, Pereira e 

Andrade Junior (2015). 

Figura 2- Avaliação de satisfação dos usuários do 

Restaurante universitário quanto ao ambiente.  

Fonte: Os autores (2017). 

 

3.3 CARDÁPIO 

 

 Á análise da pesquisa sobre o cardápio está apresentado 

na figura 3. Os resultados obtidos para a temperatura em que a 

comida era apresentada foram: 71% dos usuários consideraram 

“bom”, 24% acham “ótimo” e 4% acham a iluminação “regular”, 

apenas 1% acharam a temperatura da comida “ruim”.  A 

temperatura dos alimentos é um índice bastante importante 

para qualidade microbiológica destes, a maioria das doenças 
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causadas por alimento estão inteiramente ligadas as 

temperaturas a quais os mesmos se encontram (MANZALLI, 

2006; BESSA e ARAÚJO 2012). Junior et al (2016), em 

pesquisa no RU da UFMS, constatou resultados semelhantes 

aos nossos, onde 10,95% acharam a temperatura indiferente 

59,40% satisfatório, e 16,26% muito satisfatório.  

 Ao responder sobre a quantidade de comida servida os 

usuários do RU responderam que: 60% dos usuários 

consideraram a quantidade boa, 28% acham “ótimo” e 11% 

acharam “regular” e 1% acharam a quantidade de comida 

“ruim”. Considerando que esse item reflete muito sobre os 

hábitos alimentares dos comensais, consideramos os 

resultados bastante satisfatórios, sendo inclusive semelhante 

ao encontrado por Bessa e Araújo (2012), onde (24,6%) 

responderam estar muito satisfeitos com a quantidade de 

alimento servida, (50,7%) satisfeitos e (24,6%) insatisfeitos. 

Sobre a variedade: 46% dos usuários consideraram “bom”, 8% 

acham “ótimo”, 39% acham “regular” e 7% acharam a variedade 

das preparações servidas “ruim”. Para Moura et al, (2014), a 

variedade é a maior deficiência do RU da UFPI, apontada por 

60% dos entrevistados em suas pesquisas. No nosso estudo 

em relação ao demais tópicos esse foi o item com menor 

aprovação, considerando as respostas “regular” e “ruim”, porém 

ainda temos uma pequena maioria de 54% que acham a 

variedade boa ou ótima. Segundo Braga, Pereira e Andrade 

Junior (2015), já no RU do Campus Ponta Grossa da UFTPR 

apenas 22,5% consideram ruim a variedade.  

Já quanto ao sabor: 69% dos usuários avaliaram o sabor 

como “bom”, 7% acham “ótimo” e 20% acham o sabor “regular” 

e 4% acharam o sabor das preparações “ruim”. Apesar da 
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variedade ser pequena, quanto ao sabor os usuários do RU da 

UFCG parecem estar bastantes satisfeitos (76%), sendo este 

um fator de importante influência na diminuição dos 

desperdícios gerados pelos comensais. Resultado semelhante 

não foi encontrado no estudo de Junior et al (2016) no RU da 

UFSM onde verifica-se que há um elevado índice de 

insatisfação com relação ao sabor e ao tempero (44,81%).  

No RU da UFPE, segundo Alves e Salcedo (2014), o 

índice de insatisfação foi de 48%. O sabor da comida é um dos 

principais responsáveis pela satisfação e fidelização dos 

clientes, quanto mais saborosa a comida, menor será o 

desperdício, contribuindo assim para economia de custos.  

Figura 3- Avaliação do cardápio ofertado no Restaurante 

universitário.  

Fonte: Os autores (2017). 
 

3.4 PERCEPÇÃO 
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 Á análise da pesquisa sobre a percepção de realidade 

está apresentado na figura 4.  A grande maioria dos usuários 

(74%) se mostraram conscientes sobre a realidade de um 

restaurante do setor público e sugeriram ideias possíveis sendo 

considerados “com percepção” e apenas uma 22% dos 

usuários sugeriram ideias inviáveis e foram considerados “sem 

percepção”. Do total de questionários aplicados 4% não 

responderam ao último item do questionário (em anexo). Para 

Guillen, (2015) percepção é edificada a partir de sua realidade 

– aglomerado de experiências vividas pelo individuo, sua 

cultura e capacidade cognitiva. Assim sendo, duas pessoas não 

terão as mesmas percepções e respostas ao descreverem um 

mesmo fato. Desta forma, podemos interpretar que devido ao 

grande número de usuários do RU, teremos sempre aqueles 

com realidades e prioridades diferentes e que essa realidade 

será transcrita em suas respostas.  

Figura 4- Avaliação de percepção dos usuários do 

Restaurante universitário quanto à realidade do serviço.  
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Fonte: Os autores (2017). 

4 CONCLUSÕES 

 

 Ao final desta pesquisa podemos concluir que os 

usuários do RU da UFCG, estão satisfeitos com o ambiente a 

eles oferecidos, destacando a iluminação como o ponto mais 

elogiado. E chamando atenção apenas para a ventilação, 

possivelmente resolvido com um exaustor de ar e variedade das 

refeições servidas. 

        Quanto ao cardápio servido pela unidade, os usuários 

consideraram itens como temperatura, quantidade e sabor 

satisfatórios. Sendo obtido apenas um percentual maior de 

"regular/ruim" no que diz respeito a variedade das preparações, 

quando comparado aos demais.  

        Por fim, também foi observado que os mesmos estão 

conscientes da realidade atual do serviço. 
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RESUMO: As Unidades de Alimentação e Nutrição tem 
buscado sempre oferecer qualidade em seus produtos e 
serviços. Para tanto, usam ferramentas como a padronização 
de procedimentos, afim de garantir a qualidade do produto final. 
O desperdício de alimentos é considerado falta de qualidade no 
processo de produção de refeições e, portanto, deve ser 
evitado. Nesta perspectiva, a utilização de per capitas torna-se 
uma opção viável, tendo em vista o controle de excessos e 
desperdícios na produção. O objetivo do presente trabalho foi 
reavaliar os per capitas crus das preparações ofertadas aos 
funcionarios de um Hospital Universitário, bem como padronizar 
a quantidade dos gêneros alimentícios dispensados 
diariamente. Tratou-se de um estudo transversal, de 
abordagem quantitativa-descritiva, com realização da análise 
dos cardápios, acompanhamento dos pré-preparos e cálculo 
dos per capitas de cada alimento, a partir da divisão do peso 
cru do alimento pelo número de comensais. Os dados foram 
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tabulados no programa Microsoft Word 2010 e comparados aos 
per capitas existentes no serviço. Os valores encontrados 
estavam abaixo dos existentes no serviço, mostrando que estes 
estavam incompatíveis com o que é produzido na unidade, 
superestimando a quantidade de alimentos a serem produzidos. 
Conclui-se que a reavaliação e padronização dos per capitas foi 
de grande importância, pois orientou a Unidade quanto à 
requisição e compra dos gêneros alimentícios, evitando 
excessos e desperdícios. 
 

Palavras-chave: Unidades de Alimentação e Nutrição. Per 

capita. Reavaliação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Hospitais são unidades de saúde voltadas ao diagnóstico, 

tratamento e recuperação de enfermidades sob o regime de 

internação. As atividades hospitalares compreendem desde a 

primeira anamnese até cuidados de enfermagem e os serviços 

de apoio ao tratamento, nos quais se insere a terapia 

nutricional, sob a responsabilidade da Unidade de Alimentação 

e Nutrição (UAN) hospitalar (BRASIL, 2002).  

As UAN hospitalares podem ser definidas como 

estabelecimentos inseridos em hospitais dotados de infra-

estrutura operacional e de pessoal capacitado para o preparo 

de refeições (EMRICH; VIÇOSA; CRUZ, 2006) tendo a 

finalidade de comprar, receber, armazenar e processar 

alimentos para posterior distribuição das refeições aos 

diferentes tipos de clientes/pacientes (NONINO-BORGES et al., 

2006). 
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Uma alimentação equilibrada é um recurso importante e, 

muitas vezes, vital para o reestabelecimento de enfermos, 

tendo a dietoterapia papel na recuperação e conservação da 

saúde (MEZOMO, 2002). Para que a atenção dietética seja 

completa e de qualidade, é necessário que se faça o 

planejamento e o controle adequados de todas as etapas 

executadas pelo setor, estabelecendo-se assim os meios de 

padronização e de garantia da qualidade dos processos de 

produção das refeições (AKUTSU et al., 2005).  

A alimentação dos trabalhadores da UAN hospitalar 

também é de extrema importância, uma vez que está 

completamente relacionada ao aumento da produtividade e 

diminuição dos riscos de acidentes de trabalho, ou seja, a 

alimentação adequada é fundamental para a promoção da 

saúde do trabalhador e para o bom desempenho de suas 

funções (MARANHÃO; VASCONCELOS, 2008; VANIN et al., 

2007).  

No gerenciamento de uma UAN o desperdício é um fator 

de grande relevância. Esta é uma questão não somente técnica, 

mas também político-social, tendo em vista ser o Brasil um país 

onde a subnutrição pode ser considerada um dos principais 

problemas de saúde. Neste sentido, desperdício é sinônimo de 

falta de qualidade (ABREU; SPINELLI; ZANARDI, 2003). Para 

tanto, é muito importante que em uma UAN exista um 

planejamento adequado com o objetivo de evitar as sobras das 

preparações, pois o excedente de alimentos distribuídos não 

podem ser reaproveitados (TEIXEIRA et al., 2010).  

Desta forma, a determinação dos per capitas tem grande 

importância em UAN, devendo ser calculado antes de se definir 

as quantidades de alimentos para aquisição. Esta definição do 
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per capita, além de garantir o equilíbrio dos cardápios, orienta 

na previsão de compras e requisições e funciona como um 

parâmetro para o controle do desperdício de alimentos, 

servindo também para avaliar a cobertura da alimentação 

oferecida, sobretudo nos locais onde se oferecem refeições de 

único tipo e padrão (RIBEIRO, 2002). 

Diante do exposto, e tendo em vista a existência de per 

capitas das refeições no serviço, observou-se a necessidade de 

reavalia-los e otimiza-los com o propósito de se padronizar a 

quantidade de alimentos servidos a fim de se evitar sobras das 

preparações, assim como promover um melhor controle nas 

ações de qualidade desenvolvidas pelo referido serviço.  

Assim, o objetivo do presente estudo foi determinar os 

per capitas dos gêneros alimentícios que compõem os 

cardápios ofertados à coletividade sadia (funcionários) da UAN 

hospitalar, bem como padronizar a quantidade de gêneros 

alimentícios a serem dispensados diariamente e dos utensílios 

para se determinar as medidas caseiras dos per capitas crus. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa de campo investigatória de 

caráter transversal, realizada no mês de janeiro de 2017 com o 

intuito de reavaliar os per capitas dos cardápios ofertados 

diariamente na Unidade de Alimentação e Nutrição de um 

hospital público. 

O estudo foi conduzido na UAN de um Hospital 

Universitário do interior da Paraíba. A instituição fornece 

diariamente entre 200 a 250 refeições por dia, incluindo 

lanches, almoço e jantar, atendendo funcionários, pacientes e 
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seus acompanhantes, todavia, o estudo avaliou apenas as 

refeições do almoço e jantar destinados aos funcionários.  

A obtenção dos dados se deu através da avaliação diária 

dos per capitas dos cardápios oferecidos, com os resultados 

tabulados no programa Microsoft Word 2010.  

Para análise dos cardápios ofertados no serviço foi 

previamente elaborada duas tabelas com os cardápios divididos 

pelas preparações: salada, prato principal, guarnição e 

sobremesa, separados entre almoço e jantar, dias da semana 

e semanas do mês, perfazendo um total de 16 cardápios, 

conforme descrito nas Tabelas (1) e (2).  

Para a obtenção dos per capitas, a quantidade do gênero 

alimentício cru foi dividida pelo número de comensais, conforme 

metodologia proposta por Vaz (2006). Para tanto, foram 

analisadas as preparações de todos os alimentos utilizados 

para posterior cálculo do per capita, conforme mostrado na 

Tabela (3).  

A padronização das quantidades de gêneros alimentícios 

dispensados diariamente está descrita na Tab. (4) a qual foi 

disponibilizada ao serviço como forma de contribuição para 

otimizar o trabalho da estoquista. Além disso, foi realizado um 

treinamento da funcionária demonstrando como alterar as 

quantidades de gêneros alimentícios de acordo com a demanda 

do serviço, com base nas alterações dos valores do per capita.  

Para a padronização dos utensílios empregados para 

definir as medidas caseiras dos per capitas crus, foram 

utilizados os utensílios já existentes no serviço e as orientações 

foram dadas aos funcionários conforme cardápio de cada dia.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os cardápios ofertados pelo serviço foram submetidos a 

análises durante o período de duas semanas, conforme 

apresentado nas Tabelas (1) e (2). 

 

Tabela 1 - Preparações servidas na UAN dispostas nos oito 

cardápios analisados referente às refeições do almoço e jantar 

(semanas I e III). 

 
*Sobremesa: Doce (banana ou goiaba); Gelatina (morango, uva ou limão). 

**Sucos de polpa (manga, cajá, caju, acerola, goiaba). 
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Tabela 2 - Preparações servidas na UAN dispostas nos oito 

cardápios analisados referente às refeições do almoço e jantar 

(semanas II e IV). 

 
*Sobremesa: Doce (banana ou goiaba); Gelatina (morango, uva ou limão). 

**Sucos de polpa (manga, cajá, caju, acerola, goiaba). 

 

Analisando-se os cardápios ofertados pelo serviço, 

observa-se que estes são do tipo básico, porém diversificados. 

O tipo de cardápio ofertado é composto por um tipo de salada 

(crua ou cozida), um prato principal (carne ou frango), 
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guarnições (arroz, feijão, macarrão, farofa) e uma sobremesa 

(doce ou gelatina) ou bebida (suco). O mesmo é porcionado 

pela cozinheira em pratos fundos, sem repetição por parte do 

comensal. Na unidade são servidas diariamente 30 refeições no 

almoço e 15 no jantar para os funcionários. 

Segundo Ornellas (2006) um bom cardápio deve 

apresentar os princípios de variedade e harmonia. Com a 

variedade de alimentos, garante-se a diversificação de sabores, 

consistência, temperatura e cores. A harmonia contribui para a 

associação adequada de cores, consistência e de sabores, o 

que exige sentido estético e artístico. Ademais, deve-se 

considerar a adequação nutricional do cardápio oferecido, o que 

torna desafiador o trabalho do nutricionista (RAMOS et al., 

2013). 

Segundo Barioni, Branco e Soares (2008), para 

elaboração dos cardápios deve-se seguir as três regras básicas 

de Pedro Escudeiro, que consistem na variedade, a qual visa 

garantir a oferta de todos os nutrientes necessários para uma 

vida saudável; moderação, ofertando-se todos os alimentos, 

porém alguns em baixa quantidade devido a sua composição; 

e proporcionalidade, onde se deve observar a proporção dos 

alimentos, conforme os grupos a que pertencem.  

Silva e Bernardes (2008) ainda apontam que as UAN 

fazem cardápios diferenciados em datas comemorativas, a 

exemplo das ceias de natal e ano novo, e que dentro dos 

recursos disponíveis, deve-se planejar pratos mais atrativos e 

menos repetitivos que tornem as refeições mais agradáveis aos 

comensais. 
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Quanto aos cardápios na Unidade, estes foram 

analisados e calculados os respectivos per capitas, cujos 

resultados estão demonstrados na Tabela (3).  

Tabela 3 - Valores per capita dos alimentos (crus) utilizados na 

preparação dos cardápios na Unidade hospitalar. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A tabela apresenta todos os gêneros alimentícios e 

ingredientes utilizados nas preparações e os seus respectivos 

per capitas, calculados a partir da quantidade de comensais e 

dos gêneros alimentícios dispensados diariamente.  

A determinação foi realizada com base na proposta de 

Vaz (2006), onde:  

Consumo per capita (kg) = peso do alimento (cru)  

                                             número de refeições 
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A porção individual ou per capita é a quantidade média 

de alimento pronto, quase pronta para consumo ou não 

preparada (ALTENBURG; DIAS, 2009).  

Amaral (2008) ressalta a importância do per capita, pois 

assegura que o cardápio tenha o equilíbrio de nutrientes 

tornando-se adequado às necessidades nutricionais. Além de 

orientar a previsão de compras e requisições, facilita o cálculo 

do custo por refeição servida. 

O per capita auxilia ainda no planejamento adequado do 

número de refeições a ser produzido, de acordo com a 

frequência diária dos usuários, preferências alimentares, 

treinamento dos funcionários na produção e no porcionamento. 

Uma circunstancia fundamental para o bom desempenho dos 

serviços de alimentação é o planejamento adequado do volume 

de refeições a ser produzido, pois, assim pode-se diminuir ou 

controlar o desperdício de alimentos (PARISOTO; HAUTRIVE; 

CEMBRANEL, 2013). 

Nos Figuras abaixo estão expressos em percentual a 

diferença entre os per capitas crus atuais e propostos dos 

gêneros alimentícios. Os demais ingredientes utilizados nas 

preparações e os vegetais usados como complemento de 

tempero não foram quantificados, pois eram empregados 

anteriormente no serviço. 
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Figura 1. Percentuais de Saladas (crus) 

 
 

Figura 2. Percentuais do Prato Principal (crus) 
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Figura 3. Percentuais de Guarnições (crus) 

 
 

Figura 4. Percentuais de Sobremesa/Suco 

 
 

Comparando os valores per capita existentes no serviço 

com os propostos neste estudo, observaram-se diferenças, 

onde as saladas estavam com um quantitativo bem acima do 
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que é produzido no serviço; os pratos principais estavam com 

valores bem abaixo do atualmente produzido; e as guarnições 

estavam com as quantidades acima do que é produzido, 

apenas para o macarrão, cuscuz e arroz; enquanto as 

sobremesas estavam com um quantitativo abaixo do valor real.  

Foi notada grande variação dos quantitativos, onde 

alguns itens foram superestimados e outros subestimados, 

demonstrando a importância de se determinar o cálculo do per 

capita de todos os gêneros alimentícios.  

Assim, a criação dos per capitas do próprio serviço 

garante o equilíbrio dos cardápios, orientando a previsão de 

compras e requisições, resultando num ótimo parâmetro para 

avaliar a cobertura da alimentação oferecida, sobretudo nos 

locais onde se oferece refeições de único tipo e padrão 

(TEIXEIRA et al., 2010). 

Na UAN, o desperdício é sinônimo de falta  de  qualidade  

e  deve  ser  evitado  através de  um  planejamento  adequado,  

para  que  não haja excessos de produção e  nem restos. Deve 

ser  realizado  por  um  profissional especializado,  com  

capacidade  para  prever  o rendimento  final  de  cada  alimento,  

levando em  consideração  as  preparações  mais consumidas  

e  o  per  capita  (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013). 

Constata-se a importância de se reavaliar os per capitas 

do serviço, tendo em vista o uso correto das quantidades de 

alimentos a serem preparados e porcionados, para se evitar 

desperdícios ou falta de alimentos.  

Para padronizar a quantidade de gêneros alimentícios a 

serem dispensados diariamente foi elaborada a Tab. (4) com os 

valores fixos para as refeições do almoço e jantar de acordo 

com a quantidade de comensais, de forma a facilitar e orientar 
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o Nutricionista quanto a requisição e compras e, assim, evitar 

excessos e desperdícios.  

 

Tabela 4 – Quantitativo-padrão dos alimentos propostos nas 

preparações dos cardápios do almoço (n = 30) e jantar (n = 15), 

pela Unidade. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O sistema de padronização permite a eliminação de 

dificuldades e problemas de processamento, pois, com todo o 

processo de padronização seguindo um fluxo, impossibilita 

erros e, com isso, também gastos desnecessários. 

(ALTENBURG; DIAS, 2009). 
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Amaral (2008) enfatiza que a padronização das refeições 

visa ainda minimizar perdas, padronizar rotinas e acompanhar 

o rendimento dos alimentos na etapa de pré-preparo, além de 

oferecer resultados positivos com relação aos custos e 

desperdícios e a oferta de refeições adequadas do ponto de 

vista nutricional. 

A padronização do porcionamento e modos de preparo, 

garantem também a qualidade nutricional e sensorial das 

preparações e reduzem a variabilidade no processo produtivo, 

conforme afirma Regazone et al. (2012). 

A seleção de tamanhos de porção adequados às 

necessidades é uma das maiores dificuldades dos 

consumidores. Dessa forma, destaca-se que o trabalho do 

nutricionista é de grande importância para padronizar 

quantidades e criar ambientes que favoreção escolhas 

alimentares saudáveis, contribuindo para a promoção da saúde 

dos comensais (RODRIGUES; PROENÇA, 2011; SANTOS et 

al., 2011). 
 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos no presente estudo confirmam a 

importância da reavaliação dos per capitas da UAN, 

proporcionando um melhor planejamento dos cardápios 

elaborados e das quantidades requisitadas de forma a se evitar 

perdas ou excessos desnecessários. 

 Adicionalmente, a padronização dos gêneros 

alimentícios com a dispensação diária dos gêneros foi uma 

opção viável e de fácil aplicação ao serviço. 
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 Desta forma, entende-se que a determinação de per 

capitas adequados à realidade de cada serviço pode ser 

considerada uma ferramenta essencial para se assegurar a 

qualidade e a produção de refeições aos comensais, com a 

garantia de um controle mais eficiente do desperdício. 
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RESUMO: O crescente aumento da população idosa até o ano 
de 2060 tem causado preocupação à comunidade cientifica que 
vem estudando formas que retarde suas implicações ou 
desacelere sua evolução.  Doenças neurodegenerativas, como 
a Doença de Alzheimer-DA, vem sendo estudada em busca 
tratamentos eficazes, já que esta doença atinge cerca de 1 
bilhão de pessoas no mundo atualmente. Nesse interim, a dieta 
mediterrânea vem sendo estudada como benéfica, 
especialmente quando agregada a atividade física. A presente 
revisão coletou dados a partir de livros, diretrizes e artigos de 
diversos países, cuja base deu-se através de plataformas como 
o Google Acadêmico, Scielo e PubMed entre 2012 e 2017, além 
de pesquisas em sites e materiais de institutos de pesquisa 
nacionais e internacionais, cujo objetivo foi levantar os avanços 
científicos com relação ao ω3 em benefício aos portadores e 
possíveis predispostos à DA. Fora constatado que, a 
intervenção nutricional ajuda na adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, onde a nutrigenômica pode ser usada como uma 
ferramenta podendo auxiliar à profilaxia. O ácido graxo poli-
insaturado- ômega-3, mostra-se um potente protetor do 
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Sistema Nervoso Central, estando associada a menor risco de 
desenvolver a doença, porém isoladamente não resultou em 
índices significativos ao risco, mas demonstrou ação protetiva, 
produzindo um leve declínio à doença já instaurada, sendo 
indicado estudos de maiores proporções para uma elucidação 
mais consistente.  
Palavras-chave: Alzheimer. Ômega-3. Nutrigenômica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fim da Segunda da guerra mundial, levou o mundo, 

principalmente Europa e Estados Unidos a incentivarem a 

natalidade, cujo significativo aumento levou a um fenômeno 

conhecido como “baby-boom”. Com os avanços tecnológicos e 

consequentemente aumento da expectativa de vida, contamos 

atualmente com a maior população idosa da história  da 

humanidade, em quatidade e em longevidade. Em 2025 está 

previsto para acontecer o ápice desse fenômeno, o “velho-

boom” (CASTRO. 2012) 

No Brasil, ao longo das últimas 4 décadas,  constatou-se 

um aumento da população maior de 60 anos em detrimento à 

jovem, quebrando o paradigma que subverte a pirâmide etária 

brasileira, acompanhando uma tendência de ordem mundial, 

cuja expectativa é de que suba ainda mais nas próximas 

décadas, o qual espera-se um aumento de 300% em países em 

desenvolvimento. Apesar de que haja uma preocupação com a 

qualidade desse envelhecimento em países antes 

considerados de terceiro mundo, já que tal fenômeno tem 

ocorrido bruscamente, ao contrário do que ocorreu em países 

desenvolvidos, onde tal processo aconteceu mais lentamente 

acompanhando seu desenvolvimento econômico, esse 

aumento da longevidade representa uma vitória para a 
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humanidade, pelo fato de demonstrar que o homem pode ir 

muito mais além do que sempre se imaginou (BARROS; 

GOMES JR, 2013).  

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) 

indicam que em 2050 o mundo contará com uma população de 

2 Bilhões de idosos, chegando a se tornar maior que a de 

crianças. Desse mesmo modo, no Brasil, o Instituto de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010) demonstra que o aumento 

populacional de pessoas nesta fase da vida será de 58,4 

milhões em 2060. 

Muitos fatores levam ao envelhecimento, algumas 

teorias o associam com encurtamento dos cromossomos 

sempre que uma célula é dividida e seu DNA é copiado, onde 

se é perdido o telômero de sua 17ª extremidade, ocasionando 

assim telômeros cada vez mais curtos com o passar do tempo 

causando com isso consequente perda da função celular, muito 

evidente em tecidos cujas células estão em constante 

renovação como é o caso da pele e intestino. Outra tese baseia-

se no acúmulo de energia pelo DNA mitocondrial provocado 

pelas inúmeras mutações, uma vez que a produção de 

proteínas responsáveis pela produção de energia atinge a 

capacidade do DNA de produzi-las, estudo que visa explicar o 

motivo pelo qual as pessoas mais velhas possuem menos 

energia do que as mais jovens. Conforme seja, a ação do 

envelhecimento é algo que não se pode evitar, não se pode 

parar o tempo, faz parte do desenvolvimento, cujas 

interferências resumem-se em retardar suas implicações ou 

desacelerar sua evolução (ARTIOLI, 2016) 

 Outros fatores podem ser explicados e atenuados 

devido ao estilo de vida praticado pelo indivíduo. Apesar de que 

o envelhecimento seja algo que não se pode evitar, por não se 
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poder ainda parar o tempo, e ser um processo que faz parte do 

desenvolvimento, a ciência já pode intervir ao buscar meios de 

que retarde suas implicações ou desacelere sua evolução, 

inclusive retardar esse encurtamento cromossômico, uma vez 

que estudos já demonstram que a atividade física de alta 

intensidade proteja o telômero de tal acontecimento (SILVA; 

MURA, 2013) (LEMOS,2015) (CUNHA, 2015). 

O envelhecimento da população gera uma apreensão 

com o agravamento de doenças psiquiátricas, como depressão, 

distúrbios de ansiedade, transtorno bipolar, e sobretudo as 

neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, por que 

além de causarem prejuízo à qualidade de vida do indivíduo 

acometido também causa grande transtorno aos familiares e 

custos ao governo. A comunidade cientifica tem sido desafiada 

a buscar tratamentos eficazes, além da compreensão 

fisiopatológica mais aprofundada sobre o caso já que torna-se 

cada vez mais crescente os casos de 12 desordens 

neurológicas, atingindo aproximadamente 1 bilhão de casos no 

mundo, com estimativa para dobrarem nos próximos 20 anos 

(MORITZ; MANOSSO, 2015). 

O declínio cognitivo leva a vários tipos de demência, 

sendo a mais comum a Doença de Alzheimer (DA), afetando 

em torno de 50 a 70% dos casos. Na maioria das vezes não há 

prognóstico de cura e leva o paciente a uma queda de sua 

cognição e comportamento, fazendo-o não reconhecer os 

familiares mais próximos. Estima-se que haja um número de 15 

milhões de indivíduos afetados no mundo, sendo a quarta 

causa de morte na América do Norte. Nos EUA, uma a cada 

dez famílias possuem um membro com a doença, contando 

com aproximadamente 4,5 milhões de sujeitos 

afetados.(THOMAZ; VIEBIG, 2012). 
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A DA costuma se apresentar de forma discreta e 

progressiva que não tem momento certo para seu início. O 

paciente costuma apresentar pequenas alterações de memória 

e atenção, sintomas que inicialmente parecem irrelevantes mas 

que, aos poucos, vão se agravando e que evoluem para 

dificuldade da linguagem, ecolalia (repetição do mesmo som), 

habilidades visuais, apatia, delírios e alucinações e demais 

funções cognitivas. O indivíduo passa a ficar impossibilitado de 

realizar suas atividades básicas como sair sozinho de casa, 

higiene pessoal e controle de sua alimentação (VALE, 2014). 

Trata-se de uma síndrome que danifica a memória e 

funções cognitivas cuja prevalência aumenta com o 

envelhecimento que muito embora não haja diferença em 

relação ao sexo, sua incidência acomete em maior número as 

mulheres. Pode iniciar sua fase pré-clínica após os 40 anos de 

idade, devido ao acúmulo de placa senis de proteína β-amiloide, 

decorrentes de emaranhados neurofibrilares, resultado da 

hiperfosforilação da proteína TAU, cujas áreas mais envolvidas 

são o hipocampo, onde apresenta perda de volume e o córtex 

entorrinal, o que leva a um comprometimento leve, mas que 

pode aumentar em 15 vezes a chance de 24 desenvolver a 

doença. Pesquisas vem demonstrado que pacientes com 

declínio cognitivo leve que evoluem para o Alzheimer possuíam 

níveis bem baixos de β- amiloide em detrimento a proteína TAU, 

que se encontravam em níveis aumentados (AMB-ANS, 2012). 

A formação das placas senis que se dá pelo acúmulo da 

proteina β-amiloide no parênquima cerebral, cujas proteínas 

precursoras são processadas erroneamente através da 

clivagem dupla pelas β e ϒ-secretases, estão em quantidade 

expressiva em neurônios, e diminuem a capacidade cerebral de 

depurá-las. As APPs, proteínas precursoras de amilodes, como 
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são conhecidas, dividem-se de forma amilodoigênica e não- 

amilodoigênica(FIGURA 1) que compromete a função neuronal 

e provoca lesões ao processo sináptico e diminuição da 

atividade de alguns neurotransmissores tais como a 

acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina (THOMAZ; 

VIEBIG, 2012). 

 

Figura 1: Hipótese da cascata β-amiloide 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Via não- amilodogênica 

Fonte: copiado de Thomaz e Viebig, 2012 

 

A proteína TAU, tem a função de estabilizar o 

citoesqueleto neural por um artifício de fosforilação, adição de 

um grupo fosfato (PO4) a uma proteína ou molécula, e 

desfosforilação. No processo que leva a DA, acontece uma 

hiperfosforilação anormal que forma filamentos emaranhados 

helicoidais pareados cuja quantidade correlaciona-se 

estreitamente com a gravidade demencial (THOMAZ; VIEBIG, 

2012). 
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Outro fato curioso e instigante quanto aos fatores que 

põe em risco o indivíduo a desenvolver o Alzheimer dizem 

respeito a sua condição de escolaridade. Estudos relatam uma 

relação inversa de que quanto maior o nível de escolaridade, 

menor a incidência da doença (AMB-ANS, 2012) 

Além dos fatores ambientais, os genéticos são 

preponderantes para o desenvolvimento da DA. Já foram 

identificados alguns genes como oApoE a APP, PS1 e PS2, que 

se localizam em diferentes cromossomos que participam da 

mesma via neuropatogênica que leva à doença (GUERREIRO, 

2012) 

O APOE é uma glicoproteína ácida que transporta o 

colesterol e outros lípidos, tais como fosfolípidos e sulfatideos, 

como parte de um complexo de lipoproteína no SNP, bem como 

no SNC. O APOE é expressa em vários órgãos, com 

expressividade mais elevada no fígado, seguido pelo cérebro. 

No cérebro, o ApoE é sintetizada e segregada 

principalmentepela glia e até certo ponto pela microglia.No 

entanto, os neurônios também pode produzí-lo de maneira 

excitotóxica. A alipoproteina- E, leva ao cerébro lipoproteínas 

ricas em colesterol, para início e manutenção das funções 

sinápticas. Existem três alelos do ApoE, dos quais o alelo 4 é o 

responsável pelo Alzheimer (CARLO, 2013). 

A proteína precursora amiloide, APP, gera partículas 

chamadas de proteína β- amiloide, quando fragmentada, 

formada por 42 aminoácidos, cujas trocas no gene da APP 

origina mutações ou polimorfismos, o que certamente 

acarretará na formação de fibras amiloides que, por 

conseguinte provocará o surgimento de placas senis, devido 

seu acúmulo. Tais mutações estão relacionadas com as 

presenilinas1 e 2 (PSEN1 e PSEN 2 respectivamente) que 
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provocam o aumento da produção da β-amiloide, uma vez que 

a PSEN 1 relaciona-se com o processo inflamatório da placa 

amiloide e que causa interferência no processo natural da 

apoptose. Sendo a PSEN2 responsável pelo aumento da 

velocidade de neurodegeneração. Outros genes também 

encontramse envolvidos com a doença de Alzheimer, como o 

caso do S100β e cPLA2. O primeiro encontra-se envolvido com 

os processos cognitivos e manutenção neuronal, cuja anomalia 

causa ativação dos astrocitos, cuja ativação encontra-se 

presente nas placas senis, que o levam a um grande aumento, 

causando toxicidade às células, devido a grande quantidade de 

entrada de cálcio que provoca. A ativação da fosfolipase A2 

(cPLA2) é decorrente da tentativa de resposta ao quadro 

inflamatório a que se submete o cérebro durante a Doença 

(THOMAZ; VIEBIG, 2012). 

Encontramos como ferramenta ao tratamento, a 

nutrigenômica, que provindo do Projeto Genoma representa o 

que há de mais atual na ciência da Nutrição. Estuda a 

possibilidade da alteração da expressão gênica a partir da 

interação do DNA com os constituintes alimentares, a partir da 

compreensão dos compostos bioativos neles presentes, que 

terão relevância para a modulação de genes específicos das 

mais variadas patologias (SANHUEZA; VALENZUELA, 2012). 

A discussão sobre a alimentação como meio de evitar e 

tratar doenças de ordem neurológicas como Parkisson e 

Alzheimer tem se tornado cada vez mais comum uma vez que 

a prevalência de tais moléstias vem aumentando no mundo. O 

destaque se dá para os variantes de genes envolvidos no 

metabolismo dos lipídios, sobretudo no gene codificador do 

APOE4, que é um fator de risco do Alzheimer, como também 

polimorfismo no citocromo P450, que metaboliza neurolépticos, 
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antidepressivos tricíclicos, inibidores da receptação seletiva da 

serotonina e β- bloqueadores. Estudos em ratos vem 

demonstrando que o uso de antioxidantes,tem tido resultados 

positivos à suscetibilidade da doença, porém ainda não 

conclusivo para cada tipo de genótipo humano. Avaliações 

realizadas em idosos demonstraram que aqueles que 

consumiam mais frutas, legumes, peixes e nozes com consumo 

reduzido de carnes, laticínios, gordura e doces ficaram menos 

predispostos a disfunções cognitivas, com consequente 

redução do risco de desenvolver Alzheimer. (LIMA,2014). 

A Dieta Mediterrânea,tem recebido maior atenção devido 

as evidências relacionando-a com menor risco de doença 

cardiovascular, várias formas de câncer e mortalidade já que 

além de alimentos ela molda um estilo de vida (figura 4), sendo 

relatada em estudos como potencialmente benéfica à profilaxia 

da DA e desempenho cognitivo. É caracterizada pela oferta 

elevada dos vegetais, das leguminosas, das frutas, e dos 

cereais, bem como alta ingestão de ácidos graxos insaturados 

(principalmente na forma de azeite),moderadamente elevada 

de peixe, moderada a baixa de lácteos e etanol, a exemplo do 

vinho, mas baixa ingestão de ácidos graxos saturados, 

principalmente advindos de carne e aves (SCHERER; 

CARRETA, 2013). 

Devido ao seu potencial anti-inflamatório, e área de 

atuação, o ômega-3(ω- 3), mostra-se um potente protetor do 

Sistema Nervoso Central (SNC) já que estudos demonstram 

que a sua suplementação está associada a uma diminuição no 

risco de desenvolver DA, especialmente em relação à 

deterioração cognitiva (PORTO, 2012). 

Diante de tais expostos surge a necessidade de um 

estudo biblioFigura que demonstre como o ômega-3 (ω3) pode 
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ajudar a combater a DA a partir do consumo de alimentos-fonte 

ou suplementação). Assim sendo este trabalho tem por objetivo 

levantar os avanços científicos com relação ao ω3 em benefício 

aos portadores e possíveis predispostos à DA. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para elaboração deste trabalho fora feita uma pesquisa 

qualitativa, teórica e bibliográfica, a qual foram coletados dados 

em livros, diretrizes e artigos de diversos países, que 

prevaleceram a partir do ano de 2012, cuja base deu-se através 

de plataformas como o Google Acadêmico, Scielo e PubMed, 

além de pesquisas em sites e materiais de institutos de 

pesquisa nacionais e internacionais. Foram utilizados12 

estudos, sendo excluídos artigos de revisão ou com mais de 10 

anos de publicação ou que enfatizem outras substâncias em 

comparação com níveis plasmáticos, sempre usando as 

palavras-chave: Alzheimer. Ômega-3. Nutrigenômica 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Arata (2015). Evidências demonstram que o 

genoma humano é sensível ao ambiente nutricional, por isso a 

sua expressão pode mudar quando o ambiente varia. A 

genética predispõe certas doenças que é determinado pela 

presença de mutações em determinados genes. Como o fator 

genético também pode levar ao Alzheimer, vários estudos têm 

relatado uma forte associação entre a adesão aos alimentos, 

como os comuns à dieta mediterrânea (MEDI), que recomenda 

a ingestão de peixe pelo menos duas vezes por semana, bem 



A INFLUÊNCIA DO ÔMEGA-3 PARA A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO 
ALZHEIMER: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

628 
 

como nutrientes, tais como vitaminas B, antioxidantes, vitamina 

D e os ácidos graxos poli-insaturados AGPI,para levar à 

diminuição do risco da doença. 

Athanasopoulos et al., (2016) afirmam que a nutrição se 

torna uma alternativa preventiva e até mesmo terapêutica 

contra a DA, especialmente se combinado com outras 

intervenções como, o treinamento físico, etc. Biomarcadores 

epigenéticos podem ser uma ferramenta muito útil para ajudar 

os investigadores a encontrar os nutrientes exatos para criar 

remédios específicos e talvez possam também ser utilizadas 

mesmo na triagem do paciente no futuro. Algo que vem a ser 

confirmado por autores como Scamear (2016) (tabela 1), 

Mosconi (2014) (tabela 1) e Morris et al.,(2015) (tabela 1) que 

ao pesquisarem sobre as dietas Mediterrânea e DASH ou 

MIND, concluem que a adesão a esse tipo de dieta pode vir a 

reduzir os riscos da DA. 

 

Tabela 1: Estudos que evidenciam os alimentos como parte 

integrante à prevenção do Alzheimer. 

 
AUTOR OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Mosconi, 2014 Associação entre 

a aderência a 

dieta 

mediterrânea e 

atrofia cerebral 

em indivíduos 

cognitivamente 

normais com e 

sem fatores de 

risco para a DA 

Estudo 

transversal 

realizado em NY. 

Foram 

acompanhados 

52 indivíduos com 

idades a partir de 

54anos sendo 

70% mulheres 

com informações 

dietéticas 

completo os quais 

passaram por 

39% apresentaram 

maior adesão 

(Medi+) contra 61% 

que apresentaram 

menor adesão 

(Medi-). Indivíduos 

Medi+ 

apresentaram 

maior espessura 

em regiões 

vulneráveis a DA, 

em comparação 

com Medi-. Tais 
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exames de 

ressonância 

magnética. 

resultados indicam 

que a MEDI podem 

ter um efeito 

protetor contra a 

perda de tecido, e 

sugerem que as 

intervenções 

dietéticas podem 

desempenhar um 

papel na prevenção 

da doença de 

Alzheimer. 

Morris et al., 

2015 

Relação da dieta 

MIND, com a 

incidência à 

Doença de 

Alzheimer (DA). 

Estudo 

prospectivo com 

923 participantes, 

com idade entre 

58 e 98 anos, 

seguida em média 

de 4,5 anos. A 

dieta foi avaliada 

por meio de um 

questionário 

quantitativo de 

freqüência 

alimentar. 

As dietas DASH e 

Mediterrânea foram 

associadas a 

menores taxas da 

DA, portanto a 

aderência 

moderada à dieta 

MIND pode diminuir 

o risco de DA. 

Morris et al., 

2016 

Correlação entre 

o consumo de 

frutos do mar e o 

aumento dos 

níveis de mercúrio 

no cérebro como 

também 

investigar se tais 

níveis de 

consumo estão 

correlacionados 

com 

neuropatologias 

cerebrais. 

Realização de 

QFA anualmente 

a 554 

participantes, 4 a 

5 anos antes de 

suas mortes dos 

quais 286 foram 

autopsiados para 

averiguação da 

presença da DA. 

A idade média no 

momento da 

morte foi 89,9 

anos, 67% eram 

mulheres, e a 

média de 

Consumo de frutos 

do mar > 1 

refeição/semana foi 

significativamente 

correlacionada com 

uma menor 

incidencia do 

Alzheimer. 
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escolaridade foi 

de 14,6 anos 

(nivel médio 

completo). 

Fonte: Elaboração própria 

 

Muitos estudos vêm relatando a importância da ingestão 

do AGPI ω-3 ao desempenho cognitivo em indivíduos idosos, 

uma vez que nesta fase da vida os níveis cerebrais de DHA, 

naturalmente presente no cérebro, tendem a diminuir podendo 

contribuir para a deterioração da memória, (CORREIA et 

al.,2015). 

Como demonstra a tabela 2, Polottow et al., (2016) não 

constatou em sua pesquisa resultados significantes quanto ao 

uso de óleo de peixe contrapondo-se a Schefer et al., (2013) 

que em seu estudo onde acompanhou ao longo de 9 anos 899 

indivíduos, constatou uma relevante redução do risco ao 

Alzheimer em detrimento ao consumo de peixe e pequena 

doses de suplementação. Em concordância, Shinto et al., 

(2014), concluiu que o ω-3, depois de 1 ano, apresentou menor 

declínio sobre as atividades diárias. 

 

Tabela 2: Resultados obtidos com base em estudos realizados 

com ômega-3 
AUTOR  QUANTIDADE 

AVALIADA 

TEMPO 

DE 

ESTUDO 

QUANTIDADE 

ADMINISTRADA 

RESULTADO/ 

CONCLUSÃO 

Schefer 

et al., 

2013 

899 indivíduos 

, inicialmente 

livres de 

demência com 

média de idade 

de 76 anos 

9 anos 0,18g/dia e 3 

porções de peixe 

por semana (p< 

0,001) 

Nível plasmático 

de DHA de 75% foi 

associado a uma 

redução de 47% do 

risco de contrair 

DA. 
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Shinto et 

al., 2014 

39 indivíduos 

com DA. 

1 ano 1) placebo 

2) ω-3: 675 mg 

de DHA e 975 mg 

de EPA 3) ω-3 + 

LA(ácido alfa-

lipoico): 600 mg / 

dia 

Comparado com o 

placebo, o ω- 3 + 

LA apresentaram 

menor declínio ao 

MEEM (p <0,01) 

grupo ω-3 

apresentaram 

menor declínio 

sobre as atividades 

diárias- AVDI (p 

Polottow 

et al., 

2016 

36 ratos 

Winstar 

machos 

45 dias Tratamento com 

ASTA, OP e OK. 

Sendo: 

CONTROL: 0 mg 

EPA/kg + 0 mg 

DHA/kg + 0 mg 

ASTA/kg; 10 mg 

OP: EPA/kg + 7 

mg DHA/kg + 0 

mg ASTA/kg; 0 

mg ASTA: 

EPA/kg + 0 mg 

DHA/kg + 1 mg 

ASTA/kg; 10 mg 

OP + ASTA: 

EPA/kg + 7 mg 

DHA/kg + 1 mg 

ASTA/kg; 10 mg 

KO: EPA/kg + 4.7 

mg DHA/kg + 

0.0072 mg 

ASTA/kg. 

Pequena variação 

oxidativa em todos 

os grupos. Não há 

evidências 

experimentais de 

que a biomassa de 

algas,ASTA, óleo 

de peixe, a 

combinação delas 

ou a 

suplementação 

com óleo de krill 

alterem 

drasticamente as 

condições 

oxidativas ou 

neuroinflamatórias 

de base em 

regiões 

neuromotoras de 

animais 

Fonte: Elaboração própria 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Este estudo constatou que o crescimento da população 

idosa brasileira é um fato iminente e junto com ela o aumento 
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de muitas doenças neurodegenerativas como a Doença de 

Alzheimer. A ciência da nutrição vem lançando mão de 

ferramentas, como a nutrigenômica, para tentar detê-la ao 

passo que vem estudando dietas como a MIND que 

apresentaram ótimos resultados, especialmente quando 

associada a atividade física.  

O presente trabalho ao apontar estudos isolados com 

ômega-3 averiguou que por si só esses ácidos graxos, apesar 

de apresentarem indícios benéficos e desempenharem uma 

ação protetiva ao SNC, produzem um leve declínio à doença 

instaurada mas não significativo, remetendo mais uma vez a 

essencialidade de um estilo de vida equilibrado ao longo dos 

anos, onde esse nutriente deva ser considerado e agregado 

dentro de uma dieta balanceada. Mais estudos precisam ser 

realizados com amostras e espaço de tempo mais significativos, 

para que se possa chegar a um resultado realmente conclusivo.  
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RESUMO: O trabalho ora apresentado é fruto da busca por 
compreender possibilidades de atuação na promoção da saúde 
de pessoas em envelhecimento a partir de conhecimentos 
sobreadequação nutricional. É uma análise exploratória 
descritiva de revisão bibliográfica sobre aspectos 
biopsicossociais, promoção da saúde e nutrição para o 
envelhecimento saudável, realizada a partir de um 
levantamento retrospectivo com seleção e síntese acerca de 
pesquisas anteriores e relevantes ao tema. Os resultados 
apontam que as alterações fisiológicas constituem a realidade 
senescente, contudo, passível de serem minimizadas ou 
retardadas por meio de adequação nutricional, promovendo o 
envelhecer ativo e saudável. O estudo realizado aponta 
possibilidades de beneficiar o idoso, auxiliando-o na conquista 
de uma vida mais autônoma, com elevação na autoestima a 
partir da promoção da saúde que pode se dar pela adequação 
nutricional. Consideramos que o estudo foi exitoso por ter 
reunido conhecimentos que apontam a nutrição adequada 
como capaz de fornecer a base para a promoção da saúde e a 
prevenção de doenças nas pessoas em envelhecimento, 
possibilitando-as vida longa com qualidade. 



NUTRIÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENVELHECIMENTO 

636 
 

PALAVRAS CHAVES: Nutrição. Promoção da Saúde. 
Envelhecimento.  
 
1 INTRODUÇÃO 

Cuidar de milhões de idosos começa a ser o maior desafio 
do século XXI, motivo que vem provocando aumento do 
interesse por pesquisas e estudos sobre o processo do 
envelhecimento. Durante muito tempo se falou que o Brasil era 
um país jovem, não é mais. A redução das taxas de fecundidade 
e a diminuição das doenças infectocontagiosas constituem 
fatores que têm contribuído para o aumento da expectativa de 
vida. Porém, os sistemas sociais de saúde estão 
completamente despreparados para acolher esse contingente 
maior de idosos, dada a maior prevalência de doenças crônicas, 
incapacidade física e mental que acomete a senescência, 
representando assim um custo assistencial bastante elevado, 
com os quais às políticas públicas não tem a devida 
preocupação (PINHEIRO; RIBEIRO; SOUTO, 2016).  

Frente aos desafios existentes no Brasil para promoção da 
saúde à pessoa idosa, e às experiências com esse setor 
populacional, por meio de nossas atuações profissionais, nas 
quais testemunhamos dificuldades relacionadas à carência de 
saberes sobre alimentação saudável, e por isso praticarem 
alimentação inadequada às necessidades nutricionais, surgiu a 
indagação: que conhecimentos são necessários para promoção 
de saúde à pessoa em envelhecimento? 

No afã de dar resposta à questão esse estudo buscou 
compreender possibilidades de promoção da saúde a partir de 
conhecimentos acerca da nutrição adequada ao ser em 
envelhecimento. Para tanto, buscou entender o fenômeno do 
envelhecimento na contemporaneidade em seus aspectos 
biopsicossociais, selecionar informações essenciais sobre 
alimentação e identificar adequações nutricionais necessárias 
no envelhecimento. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de uma análise exploratória descritiva de revisão 
bibliográfica sobre aspectos biopsicossociais, promoção da 
saúde e nutrição para o envelhecimento saudável. Foi realizado 
a partir de um levantamento retrospectivo com seleção e 
síntese acerca de pesquisas anteriores e relevantes ao tema. O 
referencial teórico foi embasado em revisão de literatura a 
respeito do envelhecimento. Utilizou-se a base eletrônica 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Entretanto, deu-se 
um enfoque maior a livros impressos, tanto os clássicos quanto 
aos contemporâneos. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 UMA VISÃO SOBRE O ENVELHECEMENTO 
 

Entende-se por envelhecimento as alterações fisiológicas 

que ocorrem ao longo do tempo em organismos multicelulares. 

O envelhecimento pode então ser definido como o processo de 

mudança evolutivo da estrutura biológica, psicológica e social 

do indivíduo que, inicia-se antes do nascimento, continua ao 

longo da vida e segue até a morte. 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera idoso 

todo indivíduo que ultrapasse 60 anos de idade, para os países 

em desenvolvimento, e 65 anos, para os países desenvolvidos. 

Atualmente ocorre uma acelerada transição demográfica de 

forma globalizada, elevando a proporção desse setor 

populacional, apontando para projeção em que, segundo o 

IBGE, em 2050 o Brasil terá mais idosos que crianças de 0 a 14 

anos.  

Este crescimento vem sendo atribuído ao desenvolvimento 

econômico, melhor nutrição, avanços tecnológicos e científicos 

que permitem envelhecer com mais qualidade. A sociedade 

contemporânea está assistindo o idoso alongar a vida. O 
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número de idosos com mais de 85 anos triplicou nas últimas 

décadas. Assim como, elevou o número de centenários. 

 Segundo Papalia (2009) a idade de 65 anos é o ponto de 

partida para a entrada na idade adulta avançada, a última fase 

da vida. Apesar disso muitos adultos nessa idade - ou mesmo 

aos 75 anos ou 85 anos – não se sentem velhos. 

 De acordo com Lids (1983), o envelhecimento não é um 

problema, mas uma parte natural do ciclo da vida, sendo 

desejável que constitua uma oportunidade para viver de forma 

saudável e autônoma o maior tempo possível, o que implica 

uma ação integrada ao nível da mudança de comportamentos 

e atitudes da população em geral e da formação dos 

profissionais de saúde e de outros campos de intervenção 

social. 

 Segundo Oliveira (2005), o processo de envelhecimento 

engloba muito mais do que mudanças físicas no corpo. 

Aspectos emocionais, cognitivos e sociais também contribuem 

para a configuração de uma velhice ativa e saudável. Sendo 

assim, pensar a qualidade de vida na velhice requer observar a 

multidimensionalidade e a multidirecionalidade destes 

constructos. 

Nessa perspectiva, fatores individuais podem contribuir 

para a ocorrência de doenças ao longo da vida. Bem como, 

fatores externos, como o aparecimento de depressões, estilo de 

vida e fenômenos de solidão, podem gerar declínios e 

adoecimentos. 

 O envelhecer ocorre de forma diferente entre gêneros. 

De acordo com Papalia (2009), em praticamente todo o mundo, 

as mulheres vivem mais tempo que os homens. A vida mais 

longa das mulheres tem sido atribuída à sua tendência maior de 

tomar conta de si mesma, buscar cuidado médico, recebimento 
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de nível mais alto de apoio social e à maior vulnerabilidade 

biológica dos homens ao longo da vida. 

Há em média uma diferença de 7,6 anos entre a expectativa 

de vida entre homens e mulheres. Esta diferença explica, em 

parte, a chamada feminização no Brasil (SALGADO, 2002). 

Contudo, faz se necessário destacar, conforme relatam 

pesquisas gerontológicas, que as mulheres de idade avançada 

estão mais expostas à pobreza e a solidão.   

 O processo do envelhecer é caracterizado por várias 

mudanças físicas e psicossociais. Segundo Vieira (2012) a 

velhice é percebida como a fase do desenvolvimento humano 

que carrega mais estigmas e atributos negativos. Essas 

transformações pelas quais passa o indivíduo que alcança a 

senescência demandam mudanças na relação de idosos com o 

tempo, com o mundo, e consigo mesmo. 

O fenômeno da longevidade traz demandas para quem ele 

estuda. Como por exemplo: é possível ter envelhecimento ativo 

e saudável, se nessa fase evolutiva há a tendência a doenças 

crônicas e declínios? De acordo com Camargo (2009), à 

medida que envelhecemos, todos passamos por alterações da 

composição corporal, do desempenho físico e das funções dos 

órgãos. Entretanto existe ampla variação entre os indivíduos 

quanto ao grau de declínio das funções. Tais variações podem 

estar relacionadas com o estilo de vida, questões econômicas 

e nutricionais. 

O ministério da saúde afirma que as principais doenças 

detectadas em pessoas idosas são: hipertensão, diabetes, 

artrite e doenças cardiovasculares. Estando estes processos 

estão relacionados à forma de vida adotada antes do 

envelhecer. 

Segundo Papalia (2009) diversas alterações funcionais são 

bastantes presentes nessa fase da vida. As funções sensoriais 
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paladar, olfato, visão, audição e tato são as primeiras a serem 

afetadas. As alterações palatinas e do olfato interferem na 

alimentação, comprometendo percepções de cheiro e sabor 

dos alimentos, reduzindo o apetite. Além dessas, outras 

mudanças fisiológicas têm impacto no apetite, na absorção de 

nutrientes e hábitos alimentares. 

Perdas na visão e audição comprometem a autonomia, 

produzindo alterações psíquicas como a depressão que tem se 

tornado prevalente nesse estágio evolutivo.  

O sono também passa por mudanças. Papalia (2009), 

coloca que pessoas idosas tendem a dormir menos do que 

antes. Suas horas de sono profundo são mais curtas, e podem 

acordar mais facilmente em razão de problemas físicos ou 

outros. Tal alteração constitui a base para o desencadear de 

outros quadros de fragilidades frequentemente apresentados 

pelos senescentes. 

 Nesse contexto em que as especificidades da pessoa em 

envelhecimento precisam ser atendidas, encontra-se no Brasil 

a fragilidade histórica de políticas normatizadas com 

sofisticação e aplicadas de maneira desprimorosa. 

O reconhecimento dos direitos da pessoa idosa, somente 

ocorreu em 1994, com a criação da Política Nacional do Idoso, 

reafirmada e aprimorada pelo Estatuto do Idoso, em 2003, que 

destacou o papel do estado na promoção de mecanismos que 

garantam esse direito. Tal instrumento legal foi criado como 

decreto-lei em atendimento às disposições sobre o idoso 

contidas na constituição de 1988, constituindo-se o dispositivo 

que primeiro sinalizou o direito da pessoa idosa. 

Na área específica da Saúde, somente em 2006 surge a 

primeira propositura para promoção e cuidado com a pessoa 

idosa no Caderno de Atenção Básica, publicado pelo Ministério 

da Saúde - MS, tratando do envelhecimento e saúde da pessoa 
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idosa, atendendo às Diretrizes operacionais dos Pactos pela 

Vida, elaboradas no mesmo ano pelo mesmo ministério. Em 

2014 outro passo normatizador foi dado pelo Ministério da 

saúde propondo modelo de atenção integral. Portanto, 

instrumentos normatizadores de política para promoção e 

assistência à saúde da pessoa idosa tem, o que falta é 

exequibilidade.  

Nesse sentido, urge que o Estado e a sociedade atendam 

às especificidades dos que envelheceram em um país que 

mantém enorme dívida social para com seus idosos 

 

3.2 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 
 

A partir do surgimento dos primeiros sintomas que 

caracterizam o envelhecer, o ser humano começa uma nova 

fase da vida, repleta de mudanças, que podem muitas vezes 

causar desequilíbrios físicos, psíquicos ou sociais. A forma de 

posicionar-se frente a essas alterações é que vai definir como 

se envelhece. Muitos idosos não estão preparados para esse 

enfrentamento. A pele enrugada, os cabelos brancos e um ritmo 

mais lento para realizar algumas atividades, são alguns dos 

aspectos que pode desencadear alterações mentais e perdas 

na autoestima, favorecendo o surgimento de doenças mais 

graves, como demência, depressão entre outras. 

Segundo Cavalcante (2010), na idade muito avançada 

aumenta a incidência de doenças neurodegenerativas, dentre 

elas, as denominadas demências.  Recebem esse nome, 

porque comprometem a memória e outras funções cognitivas, 

com intensidade suficiente para produzir perda funcional, 

incluindo até, eventualmente, a realização de atividades da vida 

diária ou o reconhecimento de pessoas e lugares do entorno 

habitual.  
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Conceber a velhice como uma fase marcada pela 

inatividade/inutilidade, gerou a visão de idoso como alguém 

sem valor e improdutivo, dispensado das suas funções sociais. 

Dessa forma, foi constituído um cenário perfeito para a 

construção da identidade do idoso marcada profundamente por 

sentimentos de depreciação de si mesmo e sentido de 

terminalidade.  

Essa concepção criou expectativa negativa no idoso (e 

sobre o idoso) acerca de sua capacidade de 

inclusão/participação social. Tal realidade social limita o espaço 

de interações da pessoa idosa e prega-lhe o rótulo de 

impossibilidade de continuidade como ser funcional 

A maneira como ocorre o enfrentamento dos 

comprometimentos senescentes, difere de pessoa para pessoa 

e depende de recursos internos e externos de cada um. Como 

o envelhecimento é afetado por várias mudanças, 

principalmente psicossociais, relacionadas a fatores como: 

aposentadoria, isolamento social, debilidade física entre outros, 

é possível o surgimento de fragilidades na saúde mental. 

Nesse contexto a família exerce papel fundamental para 

que a pessoa possa enfrentar tais transformações. Possibilita 

ao idoso sentir o envelhecimento como algo valorativo, com 

compreensão da situação, resgatando seu potencial de 

adaptação e superação, restabelecendo assim seu equilíbrio 

emocional. 

Durante toda a vida a pessoa idosa vivenciou o preconceito, 

assimilando estereótipos negativos acerca do envelhecer, 

criando a sensação de que quando chegar à velhice “ficará 

numa cadeira de balanço esperando a morte chegar”. Uma 

nova forma de perceber o envelhecimento precisa ser 

vivenciada na sociedade, possibilitando à pessoa idosa 
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perceber-se além das perdas, sentindo-se útil e importante em 

seu grupo social.  

Beauvoir (1990) e outros autores aqui referenciados 

colocam que o idoso ativo socialmente, que após aposentadoria 

continua a desenvolver algum tipo de ocupação, como 

trabalhos voluntários, grupos de pares, ou outras sente maior 

bem-estar e este reflete no estado de saúde e qualidade de 

vida. 

Analisando a ocupação na pessoa idosa e relacionando ao 

gênero, Erbolato (2020), identificou que as mulheres dedicadas 

apenas ao lar e aos filhos, possuem muito mais dificuldade de 

enfrentamento para as realidades do envelhecer que aquelas 

que exerciam outros papéis sociais. O autor também afirma que 

as amizades são outras fontes de suporte social, ajudas 

diversas, satisfação, sentimentos de pertença, confiança e 

encorajamento. Ao conquistar novas amizades, o idoso dá 

prosseguimento aos papéis sociais inerentes a cada indivíduo.  

Para Papalia (2010), os adultos mais velhos com amplas 

redes de contato social e as utilizam frequentes têm menos 

tendência a experimentar declínios. Laços positivos tendem a 

ser relevantes para que o idoso sinta que envelhecer não é 

sinônimo de perdas, mas um momento propício para novas 

conquistas e busca de satisfações pessoais.  

Para EriKson (1998), ao chegar a esta fase da vida, a 

pessoa concentra maior repertório de conhecimentos e alcança 

o estágio de “sabedoria”, que para ele significa aceitar a vida 

que se viveu sem maiores arrependimentos: sem se alongar em 

todos os “deveria ter feito” ou “como poderia ter sido”, o que 

significa aceitar as imperfeições em si próprio, nos pais, nos 

filhos e na vida 

A promoção da saúde de senescentes deve acontecer nas 

dimensões de profissionais de saúde e de educação, família e 
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comunidade. A atenção multidisciplinar é excelente 

possibilidade na promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

É possível valorizar a pessoa idosa, inserindo-a em grupos que 

possibilitem atividades capazes de conquistarem o prazer de 

viver intensamente durante a senescência e manter o sentido 

para a vida. A pessoa possa perceber que com sua experiência 

é possível contribuir com a sociedade na formação de um 

mundo melhor. 

Nesse novo contexto social em que se apresenta o 

envelhecimento, a educação para a saúde pode atuar nos 

ajustes necessários e possíveis de serem feitos por esses 

idosos, que quando estimulados de forma adequada e 

valorizados, se tornam produtivos e criativos. Os idosos têm 

muito a ensinar e aprender quando em contato com outras 

gerações, e na contemporaneidade as famílias são 

multigeracionais, às vezes composta até por quatro gerações. 

A pessoa idosa vivencia uma nova fase, vê nascerem netos, 

bisnetos e a até tataranetos e com eles constrói novas relações 

familiares. Contudo, dependerá da concepção sobre o 

envelhecimento e a forma que a família sente o processo de 

envelhecer, que determinará se esta será uma rica troca de 

experiência, ou uma relação marginalizada. 

Segundo Cachioni, quando o idoso passa a compreender a 

importância de sua experiência, vivendo saudavelmente as 

tarefas próprias de sua etapa vital, também passa a estabelecer 

relações sociais mais saudáveis e fornecem grandes 

contribuições à sociedade e aprendem a utilizar os 

conhecimentos para cuidar da saúde, desenvolvendo hábitos 

alimentares, dentre outros, mais saudáveis. 

Para tanto, ainda é preciso despir a sociedade do 

preconceito, aguçar o olhar e estar disposto tanto a ensinar 

como a aprender nas relações intergeracionais, sendo esse ser 
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que quer apenas ser percebido, independentemente de suas 

fragilidades. 

 

3.3 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE ALIMENTAÇÃO 

 

No começo da nossa história, o homem primitivo costumava 

andar por aí em grupo, caçando e coletando alimentos. Nesse 

sentido, ele atravessou um longo período até desenvolver a 

agricultura, que surgiu por volta de 10 mil anos atrás, a partir do 

cultivo de plantas e domesticação de animais. O sistema de 

produção de alimentos predominante era baseado em 

pequenas propriedades familiares quase autossuficientes. O 

mundo só veio a se transformar novamente com a Revolução 

Industrial, há cerca de dois séculos. 

No século XX, os desafios de alimentar grandes populações 

urbanas pareciam ter sido plenamente resolvidos com o 

aparecimento da comida enlatada, congelada, industrializada e 

do fastfood. Portanto, não se levou em consideração que, com 

essas mudanças, o cardápio ficaria cada vez menos nutritivo. 

Na década de 60, a agricultura orgânica e a alimentação 

natural começaram a fortalecer. Foi uma conscientização que 

proporcionou o resgate à tradição. O século XXI iniciou-se com 

a preocupação em trazer à nossa mesa os alimentos mais 

nutritivos, naturais, e cultivados sustentavelmente. Uma 

verdadeira volta ao passado, com cuidado especial com a 

saúde global. 

A alimentação é o processo pelo qual os organismos 

absorvem os nutrientes para as suas funções vitais, incluindo o 

crescimento, movimento e reprodução. De acordo com o artigo 

25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: Todo 

indivíduo tem o direito a um padrão de vida adequado que 

assegure a si e a sua família, saúde e bem-estar, em especial 
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alimentação, vestuário, habitação, assistência médica e 

serviços sociais necessários. A alimentação constitui um direito 

fundamental à garantia da sobrevivência e manutenção da 

saúde e dignidade das populações. 

O alimento fornece energia e materiais “construtores” das 

diversas substâncias essenciais ao crescimento e 

sobrevivência dos seres vivos. As formas como os nutrientes se 

tornam partes integrantes do organismo e contribuem para o 

seu funcionamento depende dos processos bioquímicos e 

fisiológicos que direcionam suas ações. A importância da 

alimentação em todo ciclo da vida é indiscutível, contudo sua 

relevância durante períodos específicos, como a infância e o 

envelhecimento vem sendo progressivamente considerada. 

 Segundo Mahan (2011), estabelecer bons hábitos 

alimentares durante a infância diminui a possibilidade de 

desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta. A 

qualidade do consumo dos nutrientes pelo homem será crucial 

para um desenvolvimento sem morbidades. 

Os nutrientes essenciais têm sido definidos como 

substâncias químicas encontradas nos alimentos, que não 

podem, de modo algum, ser sintetizados em quantidade pelo 

organismo humano, mas que são necessários à vida, ao 

crescimento e à reparação dos tecidos (MAHAN 2011). 

O nosso organismo precisa de muitas substâncias que são 

de extrema relevância como proteínas, carboidratos, vitaminas, 

sais minerais, lipídeos entre outras. Segundo Moraes (2008), as 

proteínas são elementos estruturais e funcionais fundamentais 

a todas às células e participam de interações metabólicas 

substanciais. Essa interação, está amplamente relacionada ao 

metabolismo de energia e de outros nutrientes. Depois da água, 

as proteínas são os compostos químicos mais abundantes no 

organismo humano. Os carboidratos representam energia 
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armazenada e constituem a fonte mais importante de energia 

alimentar, tendo como matérias primas principais os cereais, 

como milho, aveia, arroz, cevada e centeio. 

De acordo com Mahan (2011) as vitaminas são nutrientes 

orgânicos essenciais às reações do metabolismo com função 

reguladora. Em sua deficiência surgem as hipovitaminoses. Há 

vitaminas são hidrossolúveis e lipossolúveis. Entre as 

solúveisem gorduras estão as vitaminas A, D, E e K. A vitamina 

D não é encontrada disponível na maioria dos alimentos; estes 

contêm, em geral, um precursor que se transforma na vitamina 

quando exposto aos raios ultravioletas da luz solar. 

Os sais minerais podem ser definidos como: "Substâncias 

de origem inorgânica, que fazem parte dos tecidos duros do 

organismo, como ossos e dentes, também encontrados nos 

tecidos moles como músculos, células sanguíneas e sistema 

nervoso. Possuem função reguladora de equilíbrio na função 

osmótica, o balanceamento acidobásico, estímulos nervosos, 

ritmo cardíaco e atividade metabólica. ” São essenciais para 

constituição dos tecidos corpóreos, além disso, fazem parte do 

processo de crescimento e desenvolvimento humanos. 

(MAHAN,2011). 

Segundo Rauen (2008), os lipídeos constituem um grupo de 

compostos que se dissolvem nos solventes orgânicos, como 

gasolina ou clorofórmio, entretanto são insolúveis em água. 

Muitos estudiosos consideram que as gorduras e os óleos 

sejam evitados pela sua contribuição com a obesidade, 

entretanto, além de melhorar o sabor e a palatabilidade dos 

alimentos, os lipídeos contribuem para a nutrição adequada, 

ademais são importantes fontes de energia. 

Os alimentos são importantes no tratamento e prevenção 

de doenças. Há 2500 anos, “Hipócrates”, o pai da medicina já 

dizia. "Que o teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio 
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seja o teu alimento". Para alimentar-se de forma correta é 

preciso respeitar as leis da alimentação, a quantidade, a 

qualidade, a harmonia e adequação. 

A alimentação inadequada é precursora de problemas como 

desnutrição e obesidade. Uma alimentação equilibrada 

possibilita a ingestão de componentes essenciais à nutrição 

promovendo o envelhecimento com qualidade. 

3.4 ADEQUAÇÕES NUTRICIONAIS NO ENVELHECIMENTO 

À medida que envelhecemos nosso corpo se modifica em 

processo que varia de indivíduo para indivíduo. Muitos são os 

fatores contribuintes para que essas alterações ocorram de 

forma tão variada. O estilo de vida, as condições econômicas, 

condições de higiene e principalmente a alimentação interfere 

diretamente na forma de envelhecer. 

Segundo Valentin (2013), as alterações da composição 

corporal durante o processo de envelhecimento incluem perdas 

de massa corporal magra, massa óssea, água corporal e 

aumento proporcional da massa de gordura. São alterações 

que provocam maior incidência de doenças crônicas nesse 

estágio evolutivo. 

Com o envelhecer ocorre perda no sentido gustativo, 

alterando o prazer de alimentar-se, que se não observada pode 

levar à desnutrição. Há também redução nas necessidades 

energéticas podendo gerar inadequado consumo de nutrientes.  

A alimentação deve ser variada, equilibrada e de boa 

procedência. Alimentação rica em gorduras, sal e açúcares 

favorece o surgimento de doenças como osteoporose, diabetes 

e hipertensão. Uma alimentação com nutrientes adequados é 

fator condicionante de promoção à saúde e prevenções de 

doenças.  

De acordo com Moraes (2008), os idosos necessitam de 

maiores quantidades de vitamina D, B12 e de cálcio. A vitamina 
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E desempenha importante papel na manutenção dos neurônios 

e na prevenção da morte celular, por ser o único antioxidante 

lipossolúvel de cadeia ramificada existente nas membranas 

biológicas. Ao envelhecer o organismo diminui a capacidade de 

absorção de alimentos ricos em vitamina B12, e justamente 

nesse momento evolutivo tal vitamina torna-se essencial para a 

manutenção do sistema nervoso e formação de novas 

hemácias. Resultando em anemia quando o nível necessário da 

vitamina inexiste. Os sintomas da deficiência de B12 são: 

fraqueza muscular, fadiga, tremores, desequilíbrio, 

incontinência, pressão baixa, depressão, problemas de humor 

e memória fraca. 

A ingestão diária de frutas, vegetais diversos, grãos integrais 

e laticínios, assim como a inclusão de carnes magras, peixes, 

carnes de aves e legumes na dieta assegura o fornecimento 

dos nutrientes necessários para numa dieta adequada durante 

o envelhecimento.  

A adequação alimentar é fundamental à saúde da pessoa em 

envelhecimento. Para garanti-la é preciso ter atenção aos casos 

em que ocorrem comprometimento de memória, sendo 

imprescindível o monitoramento por outra pessoa. O fato de 

idosos serem mais sensíveis às intoxicações alimentares, 

enquanto o sistema imunológico se torna mais debilitado, 

aumentam a predisposição ao adoecimento e tempo para se 

recuperarem, passando a merecerem atenção especial. Bem 

como, fatores socioeconômicos que interferem nas condições 

nutricionais devem assistidos.  

O declínio das funções orgânicas e da capacidade funcional 

do indivíduo torna-o mais suscetível a doenças e geram 

necessidades nutricionais específicas. Portanto, cabe à família 

ou ao poder público, quando aquela, ou seu poder de prover, 

faltar, o acompanhamento e cuidado específico.  
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4 CONCLUSÃO 

O aumento da população idosa tem colocado desafios aos 

diversos setores da sociedade e inquietado particularmente a 

comunidade científica. Nesse contexto buscamos, de 

formaexploratória sistematizar conhecimentos fundamentais 

para ações interventivas futuras de promoção da saúde a partir 

da dimensão nutricional, perspectivando atuar a favor do 

envelhecimento ativo e saudável, contribuindo paraqualidade 

de vida de pessoas idosas. 

Foi encontrada semelhança entre produções científicas 

brasileiras e estudos universais acerca das possibilidades de 

beneficiar a pessoa idosa, auxiliando-a na conquista de 

autonomia para a vida, com elevação na autoestima por meio 

da promoção de saúde possível de se dar pela adequação 

nutricional. Apesar da sociedade ainda perceber a velhice de 

forma estereotipada, pelo baixo conhecimento e informação 

sobre o envelhecimento, os dados das pesquisas apontam para 

a possibilidade da promoção da saúde na velhice. 

Nos resultados alcançados, constatamos que as alterações 

fisiológicas é uma realidade senescente. Contudo, é possível 

minimizar ou retarda-las com uma alimentação saudável 

promovendo o envelhecer ativo e saudável. 

 O conhecimento nutricional é fundamental para a qualidade 

de vida senescente e valorização da fase mais longa entre 

todas as faixas etárias. Compor uma alimentação balanceada, 

nutricionalmente adequada e manter demais hábitos de vida 

saudável pode tornar a velhice uma fase agradável e de 

realizações. Buscar subsídios e condições que permitam 

envelhecer de forma ativa e saudável é um desafio para o 

sistema de saúde, famílias, poder público e toda a sociedade, 

que não podem se omitir de suas responsabilidades para com 
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às pessoas idosas. Afinal estes são sujeitos de direitos, aos 

quais deve ser garantido o direito de viver com dignidade na 

sociedade que ajudou a construir. Eis o preceito da vivência de 

uma velhice socialmente justa! 

Por fim, consideramos que o objetivo do estudo foi alcançado 

ao compreender possibilidades de promoção da saúde a partir 

de conhecimentos acerca da nutrição adequada ao ser em 

envelhecimento, conhecendo o fenômeno do envelhecimento 

na contemporaneidade em seus aspectos biopsicossociais e 

identificando a nutrição indicada aos senescentes, essencial ao 

envelhecimento ativo e saudável. O que nos provoca a 

desenvolver pesquisas e ações interventivas futuras aplicando 

o conhecimento ora gerado de que a nutrição adequada fornece 

a base para a promoção da saúde e a prevenção de doenças 

nas pessoas em envelhecimento, possibilitando-as vida longa 

com qualidade. 
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RESUMO: A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela 
tríade: redução de massa muscular, associado a redução da 
força e/ou desempenho físico, acarretando prejuízos ao 
paciente, tais como fragilidade e incapacidade física. Pode ser 
de origem primária quando atrelada ao processo natural do 
envelhecimento, ou secundária quando adquirida em 
consequência  à deficiências nutricionais, redução de atividade 
física, distúrbios metabólicos ou doenças crônicas. Dentre as 
doenças crônicas, o câncer configura-se como uma das 
principais condições relacionada com o desenvolvimento da 
sarcopenia, com etiologia multifatorial, destacando-se o estado 
inflamatório caracterizado pela elevação de citocinas pró-
inflamatórios, catabolismo proteico, lipólise e inapetência 
alimentar, atribuída aos diversos efeitos colaterais do 
tratamento quimioterápico. A proposta desta revisão foi fazer 
um levantamento biblioFigura da relação da sarcopenia com os 
idosos oncológicos em tratatamento quimioterápico. Foram 
observados em estudos que a sarcopenia está relacionado com 
a falha e toxicidade do tratamento quimioterápico, resultando 
em um impacto negativo para qualidade de vida do paciente e 
que a falta de padronização de métodos para avaliar a 

mailto:karlinha691@hotmail.com
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sarcopenia, torna difícil definir o diagnóstico precoce. Desta 
forma, conclui-se que a sarcopenia diagnosticada 
precocemente permite estabelecer o melhor manejo de 
tratamento que vise diminuir o impacto que provoca no estado 
nutricional do paciente em vigência de uma doença catabólica 
em tratamento antineoplásico, garantindo uma melhor 
qualidade de vida e melhor adesão ao tratamento.  
Palavras-chave: Sarcopenia.Neoplasia. Idoso. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo sarcopenia deriva do grego (sarx=carne, penia= 

perda) e é caracterizada por uma tríade: diminuição progressiva 

de massa muscular esquelética, força muscular e/ou da 

performance física . Durante muito tempo, a sarcopenia foi 

reconhecida como uma importante condição geriátrica e um 

precursor chave para o desenvolvimento da fragilidade, tendo 

em vista que a perda de massa magra concomitante com a 

redução de força, são alterações fisiológicas frequentemente 

observadas entre os idosos (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; KIM 

et al., 2016) 

Atualmente diversos estudos vêm sendo desenvolvidos 

acerca da frequência da sarcopenia em idosos, a fim de 

descrever e monitorar sua ocorrência. Apesar do 

desencadeamento da sarcopenia ser multifatorial, observa-se 

que a partir dos 60 anos, esta síndrome começa a se manifestar 

acentuadamente (CRUZ-JENTOFT et al., 2010; KIM et al., 

2016) 

A sarcopenia tem origem primária quando associada 

somente ao processo de envelhecimento e secundária quando 

está relacionada a diversos fatores desencadeantes, dentre 

eles, a inatividade física, na qual incluem situação de repouso 
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prolongado e sedentarismo. A nutrição também exerce forte 

influência, atrelada à ingestão inadequada de energia e 

proteínas ou uso exacerbado de medicamentos que causam 

anorexia. Várias patologias contribuem para promover um 

intenso efeito catabólico com consequente maior degradação 

proteica. Dentre estas, associadas à sarcopenia encontra-se a 

maioria das doenças cônicas, e sobretudo, o câncer (CRUZ-

JENTOFT et al., 2010; PETERSON; MOZER, 2017).   

 Sabe-se que o câncer tem reflexos negativos na 

composição corporal, entre eles, a perda de massa magra com 

uma preservação relativa de massa proteica visceral 

(MORISHITA,2016). A sarcopenia tem sido associada à 

diminuição da capacidade funcional, ao aumento do risco de 

quedas e fraturas, a um maior tempo de hospitalização e ao 

aumento de infecções nosocomiais (BEAUDART et al., 2014). 

Enquanto os efeitos da sarcopenia estão bem estabelecidos em 

pacientes idosos, os fatores associados com a perda de massa 

e força muscular no câncer ainda não estão bem 

documentados. Como os mecanismos fisiopatológicos 

responsáveis pela perda de massa muscular comportam-se de 

maneira diferente nos diversos tipos de câncer, ainda mais, 

quando associados à sarcopenia do envelhecimento, é 

necessário avaliar os fatores causais específicos e suas 

implicações clínicas no câncer (COLLINS et al., 2014; 

MORISHITA ,2016). 

A perda de peso é freqüente entre os pacientes com 

câncer, especialmente com a progressão da doença. Inúmeros 

fatores contribuem para a diminuição da ingestão alimentar, que 

pode ser consequente a uma variedade de sintomas que 

limitam diretamente a ingestão oral como, por exemplo, 

náuseas, vômitos, feridas na boca e perda do paladar (SUZUKI 
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et al., 2013). As variações das alterações metabólicas e a 

ativação de vias catabólicas também contribuem ativamente 

para perda de peso, sobresaindo nesses processos à elevação 

de citocinas pró-inflamatórias (fator de necrose tumoral, 

interleucina-1 e interleucina-6), o que resulta na elevação das 

proteínas C reativas levando ao aumento do gasto energético, 

que também contribuem para perda de peso, da mesma 

maneira que leva a uma diminuição da ingestão energética, que 

corrobora ainda mais para esta perda. Por conseguinte, estes 

inúmeros fatores contribuem para o desenvolvimento da 

sarcopenia em pacientes oncológicos (SUZUKI et al., 2013).  

Em pacientes com câncer, a sarcopenia está associada 

a desfechos clínicos desfavoráveis como associação à falha do 

tratamento, à toxicidade da quimioterapia, e a um tempo mais 

curto para a progressão do tumor relacionado com a 

sobrevivência (PRADO et al.,2013). Estudo realizado por Prado 

et al. (2009) demonstrou associação entre sarcopenia e piora 

do prognóstico em diferentes tipos de câncer, entres eles, os de 

mama, gastrointestinais e pulmonares. Em comparação com 

pacientes sem sarcopenia, aqueles com sarcopenia tiveram 2,6 

vezes maior risco de desenvolver um tumor maligno 

secundário, maiores taxas de toxicidade da quimioterapia e 

menor expectativa de vida. 

Desta forma, o objetivo dessa revisão é  avaliar a 

sarcopenia em idosos oncológicos em tratamento 

quimioterápico. Tendo em vista que os efeitos da perda de 

massa magra estão relacionados à redução da capacidade 

funcional, tendo como um dos aspectos negativos a piora da 

qualidade de vida, torna-se de suma importância a identificação 

e tratamento precoce de déficits nutricionais com a minimização 

da perda de massa magra e assim melhorar o prognóstico de 
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pacientes oncológicos. Além disso, melhorar tolerância ao 

tratamento, reduzindo os riscos de complicações e necessidade 

de hospitalização, garantindo uma melhor qualidade de vida 

aos portadores de doenças neoplásicas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica 

descritiva, realizada entre março a agosto de 2017, no qual foi 

feita uma consulta por artigos científicos nas bases de dados 

LiLacs, PubMed e SciELO. A pesquisa foi limitada por artigos 

publicados entre 2012 a 2017 e utilizou os descritores 

Sarcopenia, idosos,neoplasia, tratamento quimioterápico, nas 

línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

Foram incluídos nessa revisão todos os estudos que 

apresentavam como foco principal a presença da sarcopenia na 

população geriátrica; em pacientes oncológicos e em 

tratamento antineoplásico. Foram excluídos os estudos que 

avaliavam a sarcopenia na vigência de outras condições 

catabólicas como doença renal crônicas, AIDS, entre outros. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A partir do levantamento biblioFigura na literatura sobre 

os seguintes indexadores: sarcopenia; idosos; neoplasia, 

tratamento quimioterápico, foram abordados os seguintes 

temas, apresentados a seguir: 
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DEFINIÇÃO DE SARCOPENIA 

 

O termo sarcopenia foi proposto pela primeira vez por 

Irwin Rosenberg em 1989, definindo o termo "sarcopenia" como 

a diminuição da massa muscular relacionada à idade. Outros 

conceitos sugerem ainda que a sarcopenia está relacionada ao 

aumento da massa gorda, em associação com redução da 

massa muscular (RIBEIRO; KEHAYIAS, 2014). Estes outros 

autores definem que associado à redução da força muscular, 

ocorre a fadiga e distúrbios metabólicos. Neste processo de 

atrofia muscular, as fibras musculares são substituídas por 

tecido fibroso, resultando em maior fragilidade, degeneração na 

musculatura, alterações no estresse oxidativo e no metabolismo 

celular (ZHANG et al., 2016).  

 Sem um consenso estabelecido para definição clínica e 

critérios diagnósticos do processo de sarcopenia, o Grupo de 

Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Idosos (EWGSOP) se 

reuniu pela primeira vez em 2009 e assim definiu a sarcopenia 

como uma síndrome caracterizada pela perda progressiva da 

massa muscular, associada à redução da força do músculo 

esquelético e/ou do desempenho físico, acarretando em efeitos 

adversos, como incapacidade física, redução na qualidade da 

vida e maior morbimortalidade. (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Desta forma, O EWGSOP recomenda usar a seguinte tríade: 

presença de baixa massa muscular e baixa função muscular 

(força ou desempenho) para o diagnóstico de sarcopenia. A 

razão para isto, é que a força muscular não depende 

exclusivamente da massa muscular e sua relação com a 

mesma não é linear (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

  



SARCOPENIA EM IDOSOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO 

659 
 

Categorização do Estadiamento da Sarcopenia 

 

Para auxiliar no melhor manuseio da gravidade da 

sarcopenia, o EWGSOP categoriza o estadiamento da 

sarcopenia em "pre- sarcopenia", "sarcopenia" e "sarcopenia 

grave". A fase de "pré-sarcopenia" é caracterizada por baixa 

massa muscular sem acarretar redução da força muscular ou 

desempenho físico. A "sarcopenia" é caracterizado por baixa 

massa muscular, associado à baixa força muscular ou baixo 

desempenho físico. "Sarcopenia grave" é a condição em que os 

três critérios da definição são preenchidos, com coexistência da 

baixa massa muscular, baixa força muscular e baixo 

desempenho físico (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA SARCOPENIA 

 

Um dos muitos desafios do grupo europeu EWGSOP foi 

estabelecer a melhor forma de avaliação da sarcopenia. Desta 

forma, o consenso estabelece diferentes métodos para sua 

avaliação, baseada na mensuração da massa e força muscular, 

além do desempenho físico, dependendo dos recursos 

disponíveis para pesquisa, instituindo vários métodos 

diagnósticos (CRUZ-JENTOFT et al., 2010) 

 

Redução de massa muscular 

 

Muitos métodos diagnósticos foram desenvolvidos para 

medir a força e a massa muscular. O atual padrão ouro é a 

tomografia computadorizada (TC) e a ressonância nuclear 

magnética (RNM), pois são técnicas de imagem que permitem 

a diferenciação precisa entre gordura e tecidos moles, incluindo 
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massa muscular. A TC por sua vez, estabelece uma área de 

secção, mais precisamente na vértebra lombar, que se 

relaciona com toda musculatura do corpo. O alto custo, acesso 

limitado e exposição à radiação limitam o uso destes 

instrumentos (COLLINS et al., 2014; CRUZ JENTOFT et al., 

2010). Já a densitrometria por dupla emissão de raixo-X 

(DEXA), outro padrão diagnóstico de precisão, é um método 

alternativo preferido para uso clínico, pois tem a vantagem de 

menor exposição à radiação, diferenciando massa magra, 

massa gorda e minerais ósseos. Existem ainda a 

bioempedância elétrica (BIA), que produz dados menos 

precisos, porém é um método de fácil uso e baixo custo 

(BEAUDART et al., 2015; COLLINS et al., 2014; CRUZ 

JENTOFT et al., 2010). 

As medidas antropométricas também têm sido utilizadas 

como parâmetros para mensurar a massa magra e produzem 

bons resultados, entre elas, a circunferência muscular do braço 

(CMB) e circunferência da panturrilha (CP). A CP correlaciona-

se positivamente com a massa muscular e tem sido associada 

à fragilidade.O consenso Europeu de Sarcopenia sugere o uso 

da CMB, apesar de não recomendar ponto de corte específico. 

Deve-se ressaltar que estas medidas isoladas não são 

recomendadas para diagnosticar sarcopenia, pois apresentam 

muitas variáveis que podem apresentar viés (CRUZ JENTOFT 

et al., 2010). 

Um estudo randomizado e controlado foi feito 

recentemente na Turquia com idosos hospitalizados e 

utilizaram a CMB como parâmetro para diagnosticar a a massa 

muscular no diagnóstico da sarcopenia. Dos 412 pacientes 

investigados, 10% apresentaram sarcopenia (GARIBALLA; 

ALESSA, 2013). 
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Tendo em vista o cenário dos serviços de saúde 

brasileiro, no qual a utilização de instrumentos padrão-ouro é 

muito limitada para rastrear a sarcopenia, a utilização da 

antropometria, apesar dos vieses apresentados, se apresenta 

como alternativa possível de ser utilizada nos serviços de 

saúde, tendo em vista que os instrumentos de aferição são 

práticos, de baixo custo e acessível, representando uma 

importante estratégia na prática clínica para avaliação da 

massa muscular.Uma redução nestas medidas antropométricas 

como CB, CP e CMB, representam um impacto da redução da 

massa muscular, traduzindo em repercussões negativas ao 

pacientes, como aumento da incapacidade, fragilidade e maior 

risco de morte (GARIBALLA; ALESSA, 2013). 

 

Redução de força muscular 

 

O EWGSOP desenvolveu um algoritmo baseado na 

medição da velocidade de marcha e força de preensão palmar 

como a maneira mais fácil e confiável para iniciar a detecção ou 

seleção de casos de sarcopenia na prática (CRUZ-JENNOT, 

2010).  

A força muscular, uma das variáveis analisadas para 

avaliar sarcopenia pode ser mensurada através da força do 

aperto de mão, tendo sido usada amplamente e sendo 

reconhecida na prática clínica como ferramenta simples, útil, de 

baixo custo e não invasiva, podendo ser usada em estudos 

epidemiológicos e na prática clínica (KILGOUR et al., 2013). O 

dinamômetro Jamar, utilizado para medir a força de preensão 

palmar mostrou-se altamente confiável e seu uso foi 

considerado validado (KILGOUR et al., 2013; MIJNARENDS et 

al., 2013). Porém, deve ser lembrado suas limitações, devendo 
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se considerar a cognição ou motivação, ambos podendo 

interferir no resultado final (CRUZ- JENTOFT, 2010). Vários 

estudos relatam também, que apesar da confiabilidade do 

método, a falta de padronização, torna difícil a aplicabilidade, 

destacando a necessidade de um protocolo padrão 

(MIJNARENDS et al., 2013). 

 

Teste de velocidade de marcha 

 

Os testes para avaliar a performance física refletem a 

qualidade  do músculo esquelético e vários mecanismos são 

utilizados para relatar essas condições, como a verificação da 

diminuição do tamanho e número de fibras musculares 

resultando em velocidade de marcha reduzida (RIER et al., 

2016). A confiabilidade e a validade para medições da 

velocidade de marcha foram descritas em vários estudos, 

sendo positivamente atribuídas à segurança do método, 

facilidade de aplicação, aceitabilidade dos pacientes, 

aplicabidade de tempo reduzido e a capacidade de realização 

do teste (ROLLAND et al., 2004; SAYERS et al., 2006;CRUZ 

JENTOFT et al., 2010). 

 

ETIOLOGIA DA SARCOPENIA 

 

Durante muito tempo a sarcopenia foi atribuída ao 

processo de envelhecimento, sendo reconhecida como uma 

síndrome geriátrica. Porém, atualmente é reconhecida como 

uma condição que pode se desenvolver em adultos mais 

jovens. Ela é considerada primária quando nenhum outro fator  

contribuinte para seu desencadeamento está presente, com 

exceção do próprio processo de envelhecimento (CRUZ 
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JENTOFT et al., 2010). No que diz respeito aos fatores internos, 

responsáveis pela sarcopenia do idoso, este é marcado pelo 

desencadeamento do desequilíbrio do turnover de proteínas 

musculares, relacionadas com alterações endócrinas, entre 

elas, influência dos hormônios anabolizantes (testosterona, 

estrogênios, hormônios do crescimento, e insulina como fator 

de crescimento) (COHEN; NATHAN; GOLDBERG, 2015; RIER 

et al., 2016). Ocorre a atrofia de fibras musculares tipo 2, 

neurônios motores e infiltração de lipídeos (ALI,2014; 

RUBBIERI et al., 2014).  

Há ainda uma forte influência do aumento de atividades 

apoptóticas das fibras musculares desencadeadas pela 

acumulação de radicais livres e citocinas pro-inflamatórias, 

responsáveis por uma inflamação sistêmica de baixo grau 

associado à idade, gerando alterações na função mitocondrial 

de células musculares e consequentemente declínio do número 

de neurônios motores e degradação muscular  (MUSCARITOLI 

et al., 2010;FRANCESCHI; CAMPISI, 2014; RIER et al., 2016).  

As causas da sarcopenia são multifatoriais, sendo 

consideradas secundárias quando atribuídas a outros fatores 

como desnutrição, resultado da diminuição da ingestão de 

proteínas, principalmente a leucina, aminoácido que tem como 

função a síntese proteica; desuso muscular, relacionado ao 

sedentarismo ou à imobilidade; além de outras condições como 

resistência a insulina, deficiências nutricionais e doenças 

crônicas, dentre elas, o câncer (KIM; CHOI, 2013; RIBEIRO; 

KEHAYIAS, 2014; PETERSON; MOZER, 2017).  
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SARCOPENIA E NEOPLASIA 

 

O câncer é provavelmente a condição patológica que 

mais promove atrofia muscular, principalmente em pacientes 

idosos, existindo várias evidências de perda de músculo nos 

diferentes tipos e estágios de câncer (PRADO et al., 2013; 

KAZEMI-BAJESTANI; MAZURAK; BARACOS, 2016; ZHANG 

et al., 2016). Foi observada que a incidência de sarcopenia 

pode ocorrer em qualquer grau de progressão do câncer, desde 

o estado curativo ao paliativo, mas é particularmente maior em 

estágios mais avançados e em tratamento quimioterápico 

(PRADO et al., 2016; ZHANG et al., 2016). Além do exposto, a 

sarcopenia pode ocorrer em qualquer categoria do índice de 

massa muscular (IMC), sendo observado mesmo em pacientes 

obesos, caracterizando a obesidade sarcôpenica que é 

conhecida como uma condição que combina uma diminuição da 

massa muscular e aumento da massa gordurosa (CARNEIRO; 

MAZURAK; PRADO, 2016; PRADO, 2016). 

No câncer, ocorre alterações metabólicas e endócrinas, 

além de ativação de vias catabólicas, caracterizadas pela 

elevação de citocinas pro-inflamatórias como fator de necrose 

tumoral (TNF-α), interleucina-1, interleucina-6, envolvidas no 

aumento dos níveis de proteína C reativa (PCR), levando ao 

maior gasto energético, promovendo a perda de peso em 

pacientes oncológicos (SUZUKI et al., 2013; SUZUKI et al., 

2013; MORISHITA, 2016; PETERSON; MOZER, 2017). Ocorre 

ainda, a maior lipólise e proteólise, que levam ao aumento da 

massa gordurosa concomitantemente a diminuição da massa 

magra, contribuindo para sarcopenia no paciente com câncer 

(MENDES et al., 2015). O uso de corticosteróide 

frequentemente adotado no tratamento desses pacientes leva 
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à resistência à insulina, promovendo também o processo de 

proteólise (MORISHITA, 2016).  

Outra possível explicação, é que os mecanismos da 

sarcopenia no câncer estão relacionados ao uso de 

aminoácidos endógenos pelo fígado para produzir proteínas 

antitumorais através do catabolismo do músculo esquelético 

utilizando 2,6 g de proteína muscular para produzir 1 g de 

fibrinogênio (ZHANG et al., 2016). A seguinte figura traduz os 

principais mecanismos envolvidos no desencadeamento da 

sarcopenia em pacientes oncológicos: 

 

 
Figura 1. Fisiopatologia da sarcopenia em pacientes 
oncológicos 

 
Fonte: Morishita,2016. 

 
 
 
 

EDIDEMIOLOGIA DA SARCOPENIA EM PACIENTES COM 

CÂNCER 
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Os pacientes idosos oncológicos, podem apresentar 

uma maior propensão a desenvolver sarcopenia, porém os 

estudos não foram conclusivos para afirmar está associção, não 

restringindo a gravidade somente a esta faixa etária 

(MORISHITA et al., 2016; RIER et al., 2016). 

A prevalência da sarcopenia varia conforme o tipo de 

câncer e os instrumentos utilizados para avalição. Em pacientes 

que foram submetidos à cirurgia de câncer colorretal e 

pacientes com câncer colorretal metástatico,  encontrou-se uma 

alta prevalência de sarcopenia, variando de 43,7% a 71%, 

respectivamente (VAN VUGT et al., 2015). Em outro estudo, 

foram avaliados pacientes oncológicos que receberam 

quimioterapia neoadjuvante e observou-se que a prevalência de 

sarcopenia pré-quimioterapia foi em torno de 26% e após a 

quimioterpia esta prevalência aumentou para 43% (YIP et al., 

2014).  Já AWAD et al. (2012) também verificaram que a 

prevalência da sarcopenia em pacientes com câncer esofágico 

aumentou em torno de 22% após a terapia de quimioterapia. 

Desta forma, muitos estudos vêm apontando para uma 

associação positiva entre a quimioterapia e a sarcopenia 

(AUTOUN et al., 2010; DALAL et al.,2012; DEL FABBRO et 

al.,2012;MIR et al., 2012). Outros dois estudos relatam que a 

sarcopenia não sofreu influência do processo quimioterápico 

(TAN et al., 2009; PRADO et al., 2013).  

Em outra investigação realizada com pacientes 

oncológicos apresentando diferentes tipos de câncer realizada 

no Jilin Province Tumor Hospital, foi observado que a 

prevalência da sarcopenia aumentava de acordo com a 

gravidade do câncer, sendo encontrado 81,0% de sarcopênicos 
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nos pacientes com câncer em estágio I-III e 87,3% no estágio 

IV (ZHANG et al., 2016).  

WANG et al.(2016) avaliaram a presença de sarcopenia 

em 255 pacientes com câncer gástrico em pré-operatório de 

gastrectomia, pela combinação da TC, força do aperto de mão 

e velocidade de marcha, encontrando um percentual de 

sarcopenia de apenas 12,5%, porém ao comparar os pacientes 

sarcopênicos com os não sarcopênicos, os primeiros 

apresentam mais complicações pós-operatórias, maior 

permanência hospitalar e aumento nos custo hospitalares. 

Prado et al. (2013) ao avaliarem pacientes com câncer de 

pulmão e colorretal avançado pela combinação da composição 

corporal avaliado pelo DEXA e força muscular avaliada pela 

dinanometria, 36% pacientes preencheram os critérios para 

sarcopenia. 

 

SARCOPENIA X TOXICIDADE DA QUIMIOTERAPIA 

 

O impacto que a redução da massa muscular acarreta 

nos pacientes oncológicos vem ganhando bastante relevância 

pelos desfechos clínicos desfavoráveis que provocam nestes 

pacientes, como aumento da toxicidade do tratamento e 

mortalidade (PRADO et al., 2013). Foi descrito também que 

esta perda muscular acarreta um aumento significativo da 

morbidade, devido ao comprometimento do sistema imune que 

está estritamente relacionada à redução do substrato de 

aminoácidos essenciais para sinalização da reposta ao 

estresse; além da progressão tumor, aumento na permanência 

hospitalar e maiores complicações pós-operatórias (KAZEMI-

BAJESTANI et al., 2015; ARGILES et al., 2016).   
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Em diferentes tipos de câncer com diferentes tipos de 

tumor, pacientes com redução da massa muscular tiveram uma 

pior sobrevida quando comparados com pacientes com massa 

muscular preservada (YIP et al., 2015; MALIETZIS et al., 2016). 

Os fármacos quimioterápicos são distribuídos para o 

compartimento livre de gordura do corpo. No entanto, os 

músculos são os principais locais onde ocorre metabolização 

do fármaco. Desta forma, quanto maior a perda da massa 

magra acredita-se que ocorra maior concentração de 

quimioterápicos, causando toxicidade (CARNEIRO et al., 

2016).A toxicidade limitante da dose (DLT) é definida quando 

esta dose gera efeitos colaterais graves no processo de 

quimioterapia, podendo resultar na descontinuidade ou atraso 

do tratamento, maior taxa de hospitalização e morte, 

apresentando uma relação positiva com a sarcopenia 

(ANTOUN et al., 2010; HUILLARD et al., 2013; TAN et al., 

2015). Desta forma, uma redução do compartimento muscular 

em combinação com elevadas doses de fármacos 

quimioterápicos provocaria uma DLT (CARNEIRO et al., 2016). 

 Consequentemente, a massa muscular pode ser um 

novo fator prognóstico importante para a sobrevivência e 

tolerância ao tratamento em pacientes com câncer.  

 

1 CONCLUSÕES  

Diante do exposto, conclui-se que a maioria dos 

pacientes com câncer avançado apresentam impacto no estado 

nutricional, experimentando uma intensa perda de peso e 

catabolismo proteico. Além da massa muscular afetada, estes 

pacientes apresentam também uma considerável redução na 

força muscular e impacto no desempenho físico, caracterizando 
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o quadro se sarcopenia, que tem expressiva magnitude no 

paciente oncológico.Quando presente, a sarcopenia contribui 

para aumento do tempo de hospitalização, redução na taxa de 

sobrevivência, maior toxicidade ao tratamento quimioterápico, 

acarretando consequentemente em maiores custos para os 

serviços de saúde e na piora da qualidade de vida destes 

pacientes.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALI, S.; GARCIA, J. M. Sarcopenia, cachexia and aging: diagnosis, 
mechanisms and therapeutic options-a mini-review. Gerontology, v. 60, n. 
4, p. 294-305, 2014. 
ANTOUN, S.; BIRDSELL, L.; SAWYER, M. B.; VENNER, P.; ESCUDIER, 
B.;  BARACOS, V. E. Association of skeletal muscle wasting with treatment 
with sorafenib in patients with advanced renal cell carcinoma: results from a 
placebo-controlled study. Journal of clinical oncology, v. 28, n. 6, p. 
1054-1060, 2010. 
ARGILÉS, J. M.;CAMPOS, N.; LOPEZ-PEDROSA, J. M.; RUEDA, R.;  
RODRIGUEZ-MAÑAS, L. Skeletal muscle regulates 669âncer669ista via 
interorgan crosstalk: roles in health and disease. Journal of the American 
Medical Directors Association, v. 17, n. 9, p. 789-796, 2016.  
AWAD, S.;TAN, B. H.; CUI, H.; BHALLA, A.;FEARON, K. C.; PARSONS, S. 
L.; LOBO, D. N. Marked changes in body composition following 
neoadjuvant chemotherapy for oesophagogastric 669âncer.Clinical 
nutrition, v. 31, n. 1, p. 74-77, 2012. 
BEAUDART, C.; RIZZOLI, R.; BRUYÈRE, O.; REGINSTER, J. Y.; BIVER, 
E. Sarcopenia: burden and challenges for public health. Archives of Public 
Health, v. 72, n. 1, p. 45, 2014. 
BEAUDART, C.; REGINSTER, J. Y.; SLOMIAN, J.; BUCKINX, F.; 
DARDENNE, N.; QUABRON, A.; BRUYERE, O. Estimation of sarcopenia 
prevalence using various assessment tools. Experimental gerontology, v. 
61, p. 31-37, 2015. 
CARNEIRO, I. P.; MAZURAK, V. C.; PRADO, C. M. Clinical implications of 
sarcopenic obesity in 669âncer. Current oncology reports, v. 18, n. 10, p. 
62, 2016. 



SARCOPENIA EM IDOSOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO 

670 
 

COHEN, S.;NATHAN, J. A.;  GOLDBERG, A. L. Muscle wasting in disease: 
molecular mechanisms and promising therapies. Nature reviews. Drug 
670âncer670is, v. 14, n. 1, p. 58, 2015. 
COLLING, C.; DURVAL, P. A.; SILVEIRA, D. H. Pacientes submetidos a 
quimioterapia: avaliação nutricional prévia. Revista brasileira de 
cancerologia, v. 58, n. 4, p. 611-7, 2012. 
COLLINS, J.; NOBLE, S.; CHESTER, J.; COLES, B.; BYRNE, A. The 
assessment and impact of sarcopenia in lung cancer: a systematic literature 
review. BMJ Open, v. 4, n. 1, p. e003697, 2014. 
CRUZ-JENTOFT, A. J.; BAEYENS, J. P.; BAUER, J. M.; BOIRIE, Y.; 
CEDERHOLM, T.; LANDI, F.;TOPINKOVÁ, E.Sarcopenia: European 
consensus on definition and diagnosis: report of the European Working 
Group on sarcopenia in older people. Age and Ageing, v. 39, n. 4, p. 412-
423, 2010. 
DALAL, S., HUI, D.; BIDAUT, L.; LEM, K.; DEL FABBRO, E.; CRANE, C.; 
BRUERA, E. Relationships among body mass index, longitudinal body 
composition alterations, and survival in patients with locally advanced 
pancreatic 670âncer receiving chemoradiation: a pilot study. Journal of 
pain and symptom management, v. 44, n. 2, p. 181-191, 2012. 
DEL FABBRO, E.; PARSONS, H.; WARNEKE, C. L.; PULIVARTHI, K.; 
LITTON, J. K.; DEV, R.; BRUERA, E.The relationship between body 
composition and response to neoadjuvant chemotherapy in women with 
operable breast 670âncer. The 670âncer670ista, v. 17, n. 10, p. 1240-
1245, 2012. 
GARIBALLA, S.; ALESSA, A. Sarcopenia: Prevalence and prognostic 
significance in hospitalized patients. Clinical Nutrition, v. 32, n. 5, p. 772-
776, 2013.  
FRANCESCHI, C.;  CAMPISI, J. Chronic inflammation (inflammaging) and 
its potential contribution to age-associated diseases. Journals of 
Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, v. 
69, n. Suppl_1, p. S4-S9, 2014. 
HUILLARD, O.; MIR, O.; PEYROMAURE, M.; TLEMSANI, C.; GIROUX, J.; 
BOUDOU-ROUQUETTE, P.; GOLDWASSER, F.Sarcopenia and body 
mass index predict sunitinib-induced early dose-limiting toxicities in renal 
670âncer patients. British 670âncer of 670âncer, v. 108, n. 5, p. 1034, 
2013. 
KAZEMI-BAJESTANI, S. M. R.; MAZURAK, V. C.;  BARACOS, 
V.Computed tomography-defined muscle and fat wasting are associated 
with 670âncer clinical outcomes. In: Seminars in cell & developmental 
biology. Academic Press, v. 54, p. 2-10, 2016 
KILGOUR, R. D.; VIGANO, A.; TRUTSCHNIGG, B.; LUCAR, E.; BOROD, 
M.; MORAIS J. A. Handgrip strength predicts survival and is associated 



SARCOPENIA EM IDOSOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO 

671 
 

with markers of clinical and functional outcomes in advanced 671âncer 
patients. Supportive Care in Cancer, v. 21, n. 12, p. 3261-3270, 2013. 
KIM, T. N.; CHOI, K. M. Sarcopenia: definition, epidemiology, and 
pathophysiology. Journal of 671ânc 671âncer671ista, v. 20, n. 1, p. 1-10, 
2013. 
KIM, H.; HIRANO, H.; EDAHIRO, A.; OHARA, Y.; WATANABE, Y.; 
KOJIMA, N.;SHINKAI, S. Sarcopenia: Prevalence and associated factors 

based on 671âncer671is suggested definitions in community‐dwelling older 
adults. Geriatrics & gerontology international, v. 16, n. S1, p. 110-122, 
2016. 
MALIETZIS, G.; JOHNS, N.; AL-HASSI, H. O.; KNIGHT, S. C.; KENNEDY, 
R. H.; FEARON, K. C.; JENKINS, J. T. Low muscularity and myosteatosis is 
related to the host systemic inflammatory response in patients undergoing 
surgery for colorectal 671âncer. Annals of surgery, v. 263, n. 2, p. 320-
325, 2016. 
MENDES, M. C. S.; PIMENTEL, G. D.; COSTA, F. O.; CARVALHEIRA, J. 
B. Molecular and neuroendocrine mechanisms of 671âncer cachexia. 
Journal of Endocrinology, v. 226, n. 3, p. R29-R43, 2015. 
MIJNARENDS, D. M.; MEIJERS, J. M.; HALFENS, R. J.; TER BORG, S.; 
LUIKING, Y. C.; VERLAAN, S.; SCHOLS, J. M. Validity and reliability of 
tools to measure muscle mass, strength, and physical performance in 
community-dwelling older people: a systematic review. Journal of the 
American Medical Directors Association, v. 14, n. 3, p. 170-178, 2013. 
MIR, O.; CORIAT, R.; BLANCHET, B.; DURAND, J. P.; BOUDOU-
ROUQUETTE, P.; MICHELS, J.;GOLDWASSER, F. Sarcopenia predicts 
early dose-limiting toxicities and pharmacokinetics of sorafenib in patients 
with hepatocellular carcinoma. PloS one, v. 7, n. 5, p. e37563, 2012 
MORISHITA, S. Prevalence of Sarcopenia in Cancer Patients: Review and 
Future Directions. International Journal of Physical Medicine & 
Rehabilitation, v. 4, n. 3, p. 1000342, 2016. 
MUSCARITOLI, M.; ANKER, S. D.; ARGILES, J.; AVERSA, Z.; BAUER, J. 
M.; BIOLO, G.; FEARON, K. C. Consensus definition of sarcopenia, 
cachexia and pre-cachexia: joint document elaborated by Special Interest 
Groups (SIG)“cachexia-anorexia in chronic wasting diseases” and “nutrition 
in geriatrics”. Clinical nutrition, v. 29, n. 2, p. 154-159, 2010. 
PETERSON, S. J.; MOZER, M. Differentiating Sarcopenia and Cachexia 
Among Patients  With Cancer. Nutrition in Clinical Practice, v. 32, n. 1, p. 
30-39, 2017. 
PRADO, C. M.; BARACOS, V. E.; MCCARGAR, L. J.; REIMAN, T.; 
MOURTZAKIS, M.; TONKIN, K.; SAWYER, M. B. Sarcopenia as a 
determinant of chemotherapy toxicity and time to tumor progression in 
metastatic breast cancer patients receiving capecitabine treatment. Clinical 
cancer research, v. 15, n. 8, p. 2920 -2926, 2009. 



SARCOPENIA EM IDOSOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO 

672 
 

PRADO, C. M.; LIEFFERS, J. R.; BOWTHORPE, L.; BARACOS, V. E.; 
MOURTZAKIS, M.; MCCARGAR, L. J. Sarcopenia and physical function: in 
overweight patients with advanced 672âncer. Canadian Journal of 
Dietetic Practice and Research, v. 74, n. 2, p. 69-74, 2013. 
PRADO, C. M.; CUSHEN, S. J.;ORSSO, C. E.; RYAN, A. M. Sarcopenia 
and cachexia in the era of obesity: clinical and nutritional impact. 
Proceedings of the Nutrition Society, v. 75, n. 2, p. 188-198, 2016.  
RIBEIRO, S. M.; KEHAYIAS, J. J.Sarcopenia and the analysis of body 
composition. Advances in Nutrition: An International Review Journal, v. 
5, n. 3, p. 260-267, 2014. 
RIER, H. N.; JAGER, A.; SLEIJFER, S.; MAIER, A. B.; LEVIN, M. D. The 
prevalence and prognostic value of low muscle mass in Cancer patients: a 
review of the literature. The 672âncer672ista, v. 21, n. 11, p. 1396-1409, 
2016. 
ROLLAND, Y. M.; CESARI, M.; MILLER, M. E.; PENNINX, B. W.; 

ATKINSON, H. H.; PAHOR, M. Reliability of the 400‐M Usual‐Pace Walk 
Test as an Assessment of Mobility Limitation in Older Adults. Journal of 
the American Geriatrics Society, v. 52, n. 6, p. 972-976, 2004. 
RUBBIERI, G.; MOSSELLO, E.; DI BARI, Mauro. Techniques for the 
diagnosis of sarcopenia. Clinical Cases in Mineral and Bone 
Metabolism, v. 11, n. 3, p. 181, 2014. 
SAYERS, S. P.; GURALNIK, J. M.;NEWMAN, A. B.; BRACH, J. S.; 
FIELDING, R. A. Concordance and discordance between two measures of 
lower extremity function: 400 meter self-paced walk and SPPB. Aging 
clinical and experimental research, v. 18, n. 2, p. 100-106, 2006. 
STEFFEN, T. M.; HACKER, T. A.; MOLLINGER, L. Age-and gender-related 
test performance in community-dwelling elderly people: Six-Minute Walk 
Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test, and gait speeds. Physical 
therapy, v. 82, n. 2, p. 128-137, 2002. 
SUZUKI, H.; ASAKAWA, A.; AMITANI, H.; FUJITSUKA, N.; NAKAMURA, 
N.; INUI, A. Cancer cachexia pathophysiology and translational aspect of 
herbal medicine. Japanese Journal of Clinical Oncology, v.43, n. 7, p. 
695-705, 2013. 
SUZUKI, H.; ASAKAWA, A.; AMITANI, H.; NAKAMURA, N.; & INAI, A. 
Cancer cachexia—pathophysiology and management. Journal of 
Gastroenterology, v. 48, n. 5, p. 574-594, 2013. 
TAN, B. H.; BIRDSELL, L. A.; MARTIN, L.; BARACOS, V. E.; FEARON, K. 
C. Sarcopenia in an overweight or obese patient is an adverse prognostic 
672ânce in pancreatic 672âncer.Clinical 672âncer research, v. 15, n. 22, 
p. 6973-6979, 2009. 
TAN, B. H. L.; BRAMMER, K.; RANDHAWA, N.; WELCH, N. T.; 
PARSONS, S. L.; JAMES, E. J.; CATTON, J. A. Sarcopenia is associated 
with toxicity in patients undergoing neo-adjuvant chemotherapy for 



SARCOPENIA EM IDOSOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO 

673 
 

oesophago-gastric 673âncer. European Journal of Surgical Oncology 
(EJSO), v. 41, n. 3, p. 333-338, 2015. 
VAN KAN, G. A.; ROLLAND, Y.; ANDRIEU, S.; BAUER, J.; BEAUCHET,O.; 
BONNEFOY, M.; NOURHASHEMI, F. Gait speed at usual pace as a 
predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an 
International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task Force. The 
Journal of Nutrition, Health & Aging, v. 13, n. 10, p. 881-889, 2009. 
WANG, S. L.; ZHUANG, C. L.; HUANG, D. D.; PANG, W. Y.; LOU, N.; 
CHEN, F. F.;   YU, Z.Sarcopenia adversely impacts postoperative clinical 
outcomes following gastrectomy in patients with gastric 673âncer: a 
prospective study. Annals of surgical oncology, v. 23, n. 2, p. 556-564, 
2016. 
WIJNHOVEN, H. A.; HEYMANS, M. W.; DE VET, H. C.; KRUIZENGA, H. 
M.; TWISK, J.W.;VISSER, M. Low mid-upper arm circumference, calf 
circumference, and body mass index and mortality in older persons. The 
Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical 
Sciences, v. 65, n. 10, p. 1107-1114, 2010. 
YIP, C.; DINKEL, C.; MAHAJAN, A.; SIDDIQUE, M.; COOK, G. J.; GOH, V. 
Imaging body composition in 673âncer patients: visceral obesity, 
sarcopenia and sarcopenic obesity may impact on clinical outcome. 
Insights into imaging, v. 6, n. 4, p. 489-497, 2015. 
ZHANG, G;, LI, X.; SUI, C.; ZHAO, H.; ZHAO, J.; HOU, Y.;  DU, Y. 
Incidence and risk 673ânce analysis for sarcopenia in patients with 
673âncer. Oncology letters, v. 11, n. 2, p. 1230-1234, 2016. 

 
 



RELAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS FONTES DE VITAMINA D E CÁLCIO 
E SEUS NÍVEIS SÉRICOS EM INDIVÍDUOS IDOSOS DA CIDADE DE JOÃO 

PESSOA 

674 
 

CAPÍTULO 35 
 

RELAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS 
FONTES DE VITAMINA D E CÁLCIO E SEUS 
NÍVEIS SÉRICOS EM INDIVÍDUOS IDOSOS 

DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
 

 
Jairo Alves da SILVA 1 

 1 Graduado do curso de Nutrição, UNINASSAU; 2  
jairoalvess28@gmail.com.br 

 

RESUMO: O envelhecimento traz consigo uma série 
complicações, dentre elas a diminuição de ingestão de alguns 
nutrientes os quais são essenciais para o bom funcionamento 
do organismo. O cálcio e a Vitamina D são elementos 
importantes na saúde do idoso e seus níveis abaixo do 
recomendado podem trazer sérias complicações. Realizado 
estudo transversal, que avaliou 35 idosos com idade superior a 
65 anos, visando relacionar o consumo de alimentos fontes de 
vitamina D e cálcio com seus níveis séricos. Foi observado que 
a prevalência de inadequação da 25-hidroxivitamina D foi de 
25,72%. Em relação ao consumo de alimentos, foi observado 
que um consumo semanal de peixe é positivamente associado 
a maiores concentrações desta vitamina (p < 0,002), por outro 
lado o consumo de ovos não mostrou influencia. Conclui-se que 
a insuficiência da 25-hidroxivitamina D é presente na população 
idosa, por esse motivo é sugerido um incentivo maior para o 
consumo de peixes, já que o presente estudo mostrou 
associação positiva entre a ingestão de peixes e melhores 
concentrações da 25-hidroxivitamina D.  
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Palavras-chave: Idosos; deficiência de nutrientes, cálcio, 

vitamina D, consumo alimentar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações que constituem e influenciam o 

envelhecimento são bastante complexas. Em nível biológico, o 

envelhecimento é agregado à somatória de uma grande 

profusão de danos celulares e moleculares. Com o passar do 

tempo, esse dano leva a uma perda gradativa nas reservas 

fisiológicas aumentando o risco de contrair diversas doenças, 

com isso gera um declínio na capacidade intrínseca do 

indivíduo (OMS, 2015).  

Dados de 2013 da Pesquisa Nacional por Amostras em 

Domicílio– PNAD mostram que o Brasil apresenta cerca de 26,1 

milhões de pessoas com mais de 60 anos (13% da população 

brasileira), o que indica que é um país com uma porcentagem 

de idosos bastante relevante. Estima-se que em 2050 essa 

população chegue a 66,5 milhões de idosos, cerca de 29,3% da 

população brasileira (PNAD, 2013).  

O envelhecimento traz consigo uma somatória de 

alterações pelo corpo, sendo elas, psicológicas e fisiológicas, 

diferenciando ou agravando de acordo com o estilo de vida de 

cada idoso (SANTOS; DELANI, 2015). Por esse avanço na 

idade, esse grupo etário apresenta maior predisposição às 

carências nutricionais, pois apresentam diminuição da 

capacidade de ingerir, digerir, absorver e metabolizar os 

nutrientes dos alimentos.  

Embora existam numerosos estudos que tentam 

determinar quais as necessidades vitamínicas nos idosos e 
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também qual a relação destas com determinadas patologias, 

essa correlação é difícil de estabelecer porque há muitas 

variáveis nos grupos estudados que condicionam a 

generalização dos resultados (FERREIRA, 2012). Dentre as 

carências mais apontadas para essa faixa etária, pode-se 

destacar a de Vitamina D, que dentro de inúmeras funções no 

nosso organismo, participa da regulação dos níveis séricos de 

cálcio e fósforo, estando diretamente relacionada à homeostase 

óssea.    

Mesmo com uma alimentação rica em vitamina D, os 

valores adequados dificilmente serão atingidos pelo nosso 

organismo, pois a principal maneira para obtenção desta 

vitamina é através da ação dos raios ultravioletas B 

(COZZOLINO, 2012), ou seja, as necessidades diárias vão 

além do consumo de alimentos fontes, é fundamental que haja 

uma exposição adequada ao sol. 

  Também como a vitamina D, o cálcio está diretamente 

ligado às atividades osteoblásticas e osteoclásticas nos ossos, 

é imprescindível que os níveis de vitamina D estejam 

adequados, para que haja melhor absorção deste mineral no 

intestino delgado.  

O cálcio é o mineral de maior concentração no corpo 

humano, corresponde a cerca 2% do peso corpóreo no 

indivíduo adulto, apresenta grande importância para a saúde 

óssea, estando localizado cerca de 99% no tecido ósseo, além 

de estar relacionado com funções neuromusculares. Este 

mineral é encontrado em diversos alimentos, suas principais 

fontes são leite e derivados (TITAN, 2013). 

Para que haja a homeostase dos processos biológicos é 

indispensável à manutenção dos níveis de todos os nutrientes. 
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A maioria desses compostos nutricionais são encontrados no 

nosso dia a dia através de alimentos ou até mesmo por 

suplementação, caso haja necessidade.  Por esse motivo é de 

extrema importância que a alimentação seja equilibrada, para 

que o aporte nutricional seja adequado e, consequentemente, 

o organismo funcione de maneira correta, mesmo quando 

idosos.  

Diante do exposto, este estudo visa relacionar o 

consumo de alimentos fontes de vitamina D e Cálcio e seus 

níveis séricos em indivíduos com mais de 60 anos que residem 

na cidade de João Pessoa e tem como objetivos específicos: 

demonstrar a relevância da vitamina D e cálcio da saúde do 

idoso; listar as principais fontes alimentares da vitamina D e 

cálcio e avaliar a relação da concentração sérica e alimentos 

fontes de vitamina D e cálcio. 

 

ENVELHECIMENTO 

 

Segundo o Estatuto do Idoso no Brasil, os indivíduos com 

faixa etária igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, 

sem distinção de cor, raça e ideologia são considerados idosos. 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que, 

nos anos mais recentes, ganha maior importância nos países 

em desenvolvimento. No Brasil, o crescimento da população 

idosa é cada vez mais relevante, tanto em termos absolutos 

quanto proporcionais. Os efeitos do aumento desta população 

já são percebidos nas demandas sociais, nas áreas de saúde e 

na previdência (BRASIL, 2013). 

Segundo o Ministério da Saúde (2013), o Estatuto do 

Idoso, determina que o envelhecimento seja um direito 
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personalíssimo e a sua proteção um direito social, e é dever do 

Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde 

mediante a efetivação de políticas públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

De acordo com Cardoso (2009), vários fatores 

intrínsecos e extrínsecos manifestam-se por meio de mudanças 

estruturais e funcionais, que resultam de interações mais 

complexas, com modificações fisiológicas que se produzem ao 

decorrer do envelhecimento. 

Esse processo biológico natural está relacionado com o 

declínio nas funções fisiológicas. Os órgãos modificam-se com 

a idade, as taxas de alteração diferem entre os indivíduos e os 

sistemas orgânicos, o que leva a mudanças naturais do 

envelhecimento. Fatores como genética, doenças, fatores 

socioeconômicos e de estilo de vida determinam como ocorrerá 

o processo de envelhecimento do indivíduo (MAHAN; ESCOTT-

STUMP; REYMOND, 2013). 

 

DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS E ENVELHECIMENTO. 

 

Para que seja compreendido o porquê, que os idosos 

possuem necessidades nutricionais distintas, de modo geral, 

dos demais indivíduos de meia idade, deveremos conhecer a 

fisiologia ligada ao envelhecimento, com foco nas alterações 

que ocorrem no organismo nesse estágio de vida e a 

repercussão sobre as necessidades nutricionais de cada um 

(FERREIRA, 2012). 

As enfermidades presentes, a situação socioeconômica 

e familiar, são características específicas que se ajustam ao 
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estado nutricional, podendo ou não interferir na saúde do idoso 

(SANTOS; DELANI, 2015).  

Segundo Morigutietal (1998), perdas sensoriais que 

ocorrem em conseqüência do envelhecimento, podem resultar 

em consumo de uma dieta menos nutritiva e mais monótona. 

Ocorre uma diminuição progressiva das funções olfatórias e do 

paladar em idosos. Vannucci et al. (1994), ainda completam: 

fatores econômicos, psicossociais consumo de fármacos e 

maior prevalência de doenças crônicas podem provocar 

anorexia, aumentando ainda mais as necessidades nutricionais 

da pessoa idosa. 

 A intervenção nutricional em geriatria tem como objetivo 

dispor de todos os nutrientes em qualidades e quantidades 

necessárias para manter um bom estado nutricional e 

funcionamento do metabolismo do idoso, sendo orientado de 

maneira individual, em função do estado nutricional e das 

múltiplas doenças, que normalmente, são acometidas nesse 

ciclo de vida, levando em consideração as mudanças biológicas 

e psicológicas associadas ao envelhecimento, da capacidade 

funcional e das necessidades nutricionais do indivíduo (SOUZA; 

GUARIENTO, 2008). 

 

VITAMINA D E CÁLCIO 

 

 A vitamina D é um dos micronutrientes mais importantes 

para a saúde do idoso, ela é imprescindível para absorver o 

cálcio no organismo, apresentando importante influência na 

composição óssea e no metabolismo. A carência desta vitamina 

aumenta o número de fraturas ósseas devido à osteopenia e, 

além disso, contribui também para a osteoporose, doença 
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sistêmica que deteriora a arquitetura do tecido ósseo e reduz à 

massa óssea, isso ocorre por uma menor exposição ao sol, por 

a sua ação estar diminuída nesta faixa etária ou até por uso de 

medicação. (SANTOS; DELANI, 2015). 

 A obtenção de vitamina D realiza-se através de dois 

processos, a dieta e a síntese na pele sob a ação da luz solar. 

Existe uma elevada prevalência de deficiência de vitamina D na 

população idosa, como consequência de vários fatores 

relacionados com o avançar da idade, entre as quais se pode 

destacar as carências alimentares e a fraca exposição solar, 

pois os idosos, por motivos físicos ou sociais, saem cada vez 

menos de casa (OLIVEIRA; VERÍSSIMO, 2015). A obtenção da 

vitamina D pode ser através da ingestão de fontes 

alimentares como óleo de fígado de bacalhau e peixes 

gordurosos (salmão, atum, cavala), o quadro 1 mostra as 

principais fontes alimentares desta vitamina (MAEDA, 2014). 

 

Quadro 1 - Algumas fontes alimentares de vitamina D. 

Alimento Porção Conteúdo de vitamina D por porção 

Salmão selvagem 100 g ~ 600-1.000 UI de vitamina D3 

Salmão de criação 100 g ~ 100-250 UI de vitamina D3 

Sardinha em conserva 100 g ~ 300 UI de vitamina D3 

Cavala em conserva 100 g ~ 250 UI de vitamina D3 

Atum em conserva 100 g ~ 230 UI de vitamina D3 

Óleo de fígado de bacalhau 5 mL ~ 400-1.000 UI de vitamina D3 

Gema de ovo 1 unidade ~ 20 UI de vitamina D3 

Cogumelos frescos 100 g ~ 100 UI de vitamina D2 

Cogumelos secos ao sol 100 g ~ 1.600 UI de vitamina D2 

Fonte: Maeda et al., 2014 

 

Com a exposição aos raios ultravioleta B (UVB), o 7-

dehidrocolesterol situados na derme e epiderme é transformado 
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em vitamina D3, forma metabolicamente não ativa, que será 

levada para corrente sanguínea com destino ao fígado, local 

onde ocorrerá uma hidroxilação no carbono 25, transformando-

se em 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] ou calcidiol. Por sofrer 

pouca regulação em sua produção no fígado, o calcidiol reflete 

a reserva corporal da vitamina D nos níveis sanguíneos. Para 

que se torne ativa, a vitamina D precisa sofrer outra 

hidroxilação, nesta vez no carbono 1, que ocorrerá no rim, 

através da enzima 1- α hidroxilase, tornando-se a 1,25 

hidroxivitamina D [1,25(OH)2D] ou calcitriol (PEDROSA, 

CASTRO, 2005).  

O calcitriol apresenta-se com concentrações bem 

inferiores ao calcidiol, o seu precursor, já que sua regulação é 

feita por diversos fatores. A figura 1 representa cada etapa da 

metabolização da vitamina D. 

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM) relata que em função das mudanças sociais e 

comportamentais acontecidos nos últimos anos, vivenciamos, 

neste momento, uma drástica redução nos períodos de 

exposição ao sol, o principal meio pelo qual adquirimos a 

Vitamina D. Isto fez com que um problema exíguo em nosso 

meio, se transformasse altamente prevalente nos dias atuais, 

com sérias consequências para a saúde de nossa população 

(SBEM, 2015). 
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Figura 1 - Sequência dos eventos incluídos na metabolização 

da vitamina D. 

 

Fonte: Pedrosa; Castro, 2005 

 

De acordo com Oliveira e Veríssimo (2015), existem 

diversos fatores que contribuem com a deficiência de vitamina 

D em idosos, mostrados no quadro 2:  

 

ULTRAVIOL

ETA 
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Quadro 2 - Alterações do metabolismo da vitamina D 

decorrentes do envelhecimento e suas causas. 

    Produção cutânea de 

Vitamina D 

    7- dehidrocolesterol  

     Exposição solar 

    Ingestão de Vitamina D  Alterações na Dieta 

    Produção renal de 

1,25(OH)2D 

 Declínio da função 

renal 

    Biodisponibilidade da 

25(OH)D 

    Massa gorda 

 

Fonte: Oliveira; Veríssimo (2015). 

 

O cálcio apresenta função essencial no desenvolvimento 

e na manutenção de um esqueleto saudável. Quando sua 

ingestão encontra-se insuficiente é retirado do esqueleto para 

se manter os níveis de cálcio no sangue regulares, de acordo 

com Fontes, Araujo e Soares (2012).  

Os níveis plasmáticos deste nutriente dependente de 

suas reservas, principalmente no tecido ósseo, e estão 

diretamente ligados a três principais mecanismos: absorção 

intestinal, reabsorção renal e remodelação óssea. Estes 

mecanismos são controlados por um conjunto de interações 

hormonais, incluindo o hormônio paratireoide (PTH), 1,25-di-

hidroxivitamina D [1,25(OH)2 D], cálcio ionizado, que juntos 

regulam o transporte do cálcio no intestino, rim e osso 

(PEACOCK, 2010). 

O PTH tem papel importante na regulação do cálcio 

sanguíneo. Normalmente quando o cálcio sérico se encontra 

abaixo dos níveis adequados a glândula paratireóide é 
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estimulada e secreta este hormônio, que junto com a vitamina 

D normalizam as concentrações do cálcio no sangue através da 

mobilização do cálcio ósseo, além de aumentar a absorção 

intestinal e estimular a reabsorção nos rins.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO  

  

Este estudo trata-se de uma subamostra de uma 

pesquisa epidemiológica prévia na qual fator e efeito são 

observados num mesmo momento histórico. Segundo 

Rouquayrol e Almeida Filho (2003), na tipologia aqui proposta, 

a sua designação precisa, é de um estudo individuado-

observacional-seccional, onde investigações produzem 

“instantâneos” da situação de saúde de uma população ou 

comunidade com base na avaliação individual do estado de 

saúde de cada um dos membros do grupo, e daí produzindo 

indicadores globais de saúde para o grupo investigado.   

  

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

  

Em João Pessoa, cidade localizada no nordeste do 

Brasil, existem 50 Centros de Referência e Cidadania aos quais 

estão cadastrados no Programa de Atenção Básica à Pessoa 

Idosa (PAPI) pertencentes à Secretaria do Desenvolvimento 

Social (SEDES) da Prefeitura. Estes Centros estão distribuídos 

em 31 bairros da cidade e para este estudo foram escolhidos 

aleatoriamente 6 Centros de 6 bairros distintos, dentre aqueles 

os com maior número de idosos, assim como o prévio contato 
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e boa receptividade das Coordenações dos Centros. Para este 

estudo foram utilizados uma subamostra dos dados da 

pesquisa prévia com 2 centros. 

Os critérios de inclusão dos dados da pesquisa já 

coletados foram: idade igual ou superior a 60 anos, não fazendo 

uso de suplementos que contivessem a vitamina D e o cálcio, 

com estado cognitivo preservado, não etilistas nem tabagistas. 

A coleta de dados foi realizada no período de maio a agosto do 

ano de 2011. Para cálculo amostral representativo da situação 

de prevalência da hipovitaminose D, foi utilizado como 

referência uma prevalência de 56% de hipovitaminose D em 

idosos ambulatoriais em São Paulo (SARAIVA et al., 2007), um 

erro amostral de 10% e nível de confiança de 95%. A amostra 

calculada foi de 78 idosos e para corrigir eventuais perdas, 

trabalhamos com 91 idosos. A distribuição da amostra por 

Centro está descrita no quadro 3, que para esta subamostra, 

foram utilizados os dados do Geisel e Padre Zé. 

  

Quadro 3 - Definição da amostra. 

Nome do 

Centro 

Bairro Media de 

Idosos 

Cadastrados 

Idosos 

triados 

para 

amostra 

Alegria de 

Viver 

Costa e Silva 30 10 

Girassol Cristo 

Redentor 

30 10 

Querer é 

Poder 

Geisel II 34 23 

Reencontro Jaguaribe 50 15 
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Sagrada 

Família 

Padre Zé 30 12 

Anunciação 

de uma nova 

Vida 

Mangabeira 

VI 

20 12 

Esperança Crus das 

Armas 

30 09 

Total da Amostra 91 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

2.3 QUESTÕES ÉTICAS  

  

Previamente ao estudo, foi solicitada permissão da instituição 

mediante assinatura da folha de rosto do projeto para então ser 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley- CEP/HULW da Universidade 

Federal da Paraíba de acordo com a Resolução n°196/96 do 

CNS/MS que regulamenta a ética da pesquisa em seres 

humanos. Esta pesquisa foi aprovada (Protocolo CEP/HULW 

n°684/10) pelo Comitê (Anexo A) e desta forma, todos os 

sujeitos envolvidos na seleção da amostra, foram esclarecidos 

quanto aos propósitos do estudo e solicitados a assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), atendendo 

a Resolução 196 / 96 do Conselho Nacional de Saúde.  

  

2.4 DESENHO DO ESTUDO  

  

Todos os dados da pesquisa foram coletados nos 

próprios Centros com questionário elaborado (Apêndice B) e 
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aplicado pelos pesquisadores. Para evitar vieses de memória, 

os idosos respondiam ao questionário com o auxílio de 

acompanhantes que com eles residissem. O questionário 

continha as seguintes informações:  

  

2.4.1 Dados Pessoais  

  

Informações de identificação do bairro e respectivo 

Centro, nome completo do idoso, sexo, data de nascimento, 

estado civil e grau de escolaridade. Também foi interrogado 

quanto à prática de exercício físico (tipo e frequência) e sobre 

antecedentes patológicos.  

    

2.4.2 Coleta de Sangue  

  

Os idosos foram informados da necessidade do jejum de 

12h para uma coleta de sangue por punção venosa, que foi 

realizada no próprio local das reuniões de cada Centro por um 

profissional devidamente habilitado. Todas as análises foram 

feitas em um laboratório especializado para as análises 

bioquímicas propostas. Foram dosadas: 25-hidroxivitamina D 

(considerando os valores de referência de <20 ng/mL como 

deficiência e entre 21-29 ng/mL como insuficiência, segundo 

Diretriz da Endocrine Sociaty (HOLICK et al., 2011c) e cálcio 

ionizado. Os valores de referência para estes exames estão 

relacionados no quadro 4.  

 

Quadro 4 - Relação dos métodos, material e valores de 

referência utilizados para cada exame. 
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Exames Método Materi

al  

Referênci

a 

25-

hidroxivitami

na D 

Quimiluminescência Soro 32-100 

ng/mL 

Cálcio iônico Calculado Soro 4,0-5,0 

mg/mL 

Paratormônio  Eletroquimiluminescên

cia 

EDTA 

(T 

Roxa) 

15,0-65,0 

pg/mL 

Fonte: Laboratório Roseane Dore Soares (2012) 

  

2.4.3 Inquérito Alimentar  

  

O inquérito alimentar foi realizado por meio do 

“Questionário Quantitativo de Frequência do Consumo 

Alimentar” (QQFCA) (Anexo B), validado a partir de 

3recordatórios de 24 horas aplicados em diferentes intervalos 

de tempo, para uma população de mulheres no município de 

João Pessoa/PB/Brasil, em parceria com a Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo e o Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal 

da Paraíba (LIMA et al., 2007; LIMA et al., 2008). A partir de 

então, será feita a quantificação da frequência do consumo 

semanal de ovos, peixes, leite desnatado enriquecido com 

vitamina D e leite integral. A classificação do consumo será: 

nunca, às vezes (1-3x/semana) e frequentemente 

(>4x/semana), sendo que, para o leite o consumo será 

classificado como diário.  
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 2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

  

Técnicas de estatística descritiva foram utilizadas 

através de distribuições absolutas, percentuais, médias e 

desvio padrão (DP). A normalidade e homogeneidade dos 

dados foram previamente avaliadas por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. A comparação entre médias de duas 

variáveis contínuas foi realizada por meio do Teste T-Student 

para dados não pareados. Para relação da frequência do 

consumo de alimentos fonte de vitamina D e cálcio sobre os 

níveis séricos da 25-hidroxivitamina D e cálcio iônico, foi 

utilizada análise de variância (ANOVA- oneway). Valor de 

p<0,05 será considerado estatisticamente significativo. Todos 

os testes foram realizados no programa STATA14. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra foi constituída para 35 idosos, com idade igual ou 

superior a 60 anos, onde 33 (94,29%) eram do sexo feminino e 

02 (5,71%) do sexo masculino, todos residentes na cidade de 

João Pessoa – PB, nos bairros Geisel e Padre Zé.  

 A média geral no grupo dos níveis de vitamina D, cálcio 

e PTH, estão descritos na tabela 1, apresentando adequação 

de acordo com os níveis estabelecidos pelo laboratório. 
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Tabela 1. Média geral dos níveis séricos de vitamina D, Cálcio e PTH em 

idosos de dois centros de Referência e Cidadania da Cidade de João 

pessoa, PB, Brasil, 2011 

 Amostra Geral 
Média (DP) 

Vitamina D 41,73 (13,76) 

Cálcio  4,64 (0,20) 

PTH 45,18 (16,25) 

Fonte: Estudo prévio, 2011. 

 

Dos 35 idosos analisados, 74,28% (n = 26) apresentaram 

níveis adequados da vitamina D, ou seja, tinham concentrações 

séricas ≥ 30 ng/mL e 25,72% (n = 09), apresentaram níveis 

insuficientes. Nenhum indivíduo neste estudo apresentou níveis 

séricos menores que 20 ng/mL, o que indicaria deficiência. A 

diferença dos valores séricos de 25-hidroxivitamina D na 

análise entre os grupos suficientes e insuficientes da vitamina 

mostrou-se significativo. As diferenças entre os grupos estão 

mostrados na tabela 2.  

Não foram observadas diferenças significativas entre os 

níveis de cálcio e PTH em relação ao status da 25-

hidroxivitamina D.  

O consumo de alimentos fontes de vitamina D pode 

refletir nos níveis séricos da 25-hidroxivitamina D. Na tabela 3, 

podemos observar os resultados da análise de variância do 

consumo de ovos, peixes, leite integral e leite desnatado nos 

idosos com os valores séricos da hidroxivitamina D.  
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Tabela 2. Parâmetros bioquímicos segundo status da 25-hidroxivitamina D 

em idosos em idosos de dois centros de Referência e Cidadania da Cidade 

de João pessoa, PB, Brasil, 2011 

 Suficiente (26)  
Media / (DP) 

Insuficiente (09)  
Media / (DP) 

P - Valor 

 

Vitamina D 46,9 (12,02) 26,8 (3,92) 0,002* 

Cálcio 4,66 (0,19) 4,55 (0,20) 0,64 

PTH 41,05 (11,37) 57,1 (22,41) 0,08 

*Comparação entre grupos segundo o teste T-Studient para dedos 

paraméticos. 

Fonte: Estudo prévio, 2011. 

 

Após a análise foi observado que um consumo maior de 

peixes é diretamente com maiores níveis séricos de vitamina D. 

No entanto o consumo de ovos, não se mostrou associado com 

maiores concentrações séricas desta vitamina. 

Não foi calculado o desvio padrão (DP) do consumo de 

leite integral e desnatado, tendo em vista que existem variáveis 

com uma ou nenhuma freqüência alimentar. 
  



RELAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS FONTES DE VITAMINA D E CÁLCIO 
E SEUS NÍVEIS SÉRICOS EM INDIVÍDUOS IDOSOS DA CIDADE DE JOÃO 

PESSOA 

692 
 

Tabela 3. Concentrações séricas da 25-hidroxivitamina D em função da 
frequência do consumo semanal* de ovos, peixes, leite integral e desnatado 
de idosos hipertensos pertencentes a seis Centros de Referência e 
Cidadania da Cidade de João Pessoa, PB, Brasil, 2011 

Consumo  Frequência  Média  

(ng/mL) 

P¹ 

Ovos  Nunca (n=7) 

Às vezes (n=15) 

Frequentemente 

(n=13) 

47,11 (18,30) 

38,00 (7,35) 

43,13 (16,42) 

0,324 

Peixes Nunca (n=4) 

Às vezes (n=23) 

Frequentemente 

(n=8) 

23,65 (3,18) 

40,16 (9,58) 

55,29 (14,88) 

*<0,000

1 

Leite 

integral 

Nunca (n=9) 

Às vezes (n=2) 

Frequentemente 

(n=1) 

Diariamente (n=8) 

36,98  

54,35  

31,30  

46,03  

 

Leite 

desnatado 

Nunca (n=0) 

Às vezes (n=0) 

Frequentemente 

(n=1) 

Diariamente 

(n=14) 

 

 

33,30  

41,85  

 

* Frequência semanal para ovos e peixes: às vezes (1-3x/semana) e 

frequentemente (> 4x/ semana). E para os leites: às vezes (1-

3x/semana), frequentemente (4-6x/semana) e diariamente. ¹ Valores 

de p referentes à análise de variância dos níveis de concentração 

da 25-hidroxivitamina D nas frequências de consumo semanais de 

ovos, peixes, leite integral e desnatado, segundo ANOVA- one way. 

**p < 0,05 segundo pós-teste de Bonferroni.  
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         Fonte: Estudo prévio, 2011. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Brito et al., (2016), realizaram uma análise das 

concentrações de vitamina D em 151 mulheres residentes em 

Buenos Aires, dividindo-as em dois grupos para coleta dos 

dados. Um grupo realizou a coleta no verão (n = 102) e o outro 

no outono/inverno (n = 49), levando em consideração a época 

em que os raios ultravioletas estão mais incidentes, além do 

consumo alimentar. Observou-se que 100% da amostra 

apresentaram inadequação no consumo da vitamina D e 

prevalência da insuficiência principalmente no outono/inverno, 

onde 93% da amostra apresentaram-se insuficientes e no verão 

37,2%, o que pode indicar uma baixa exposição no 

outono/inverno e um consumo alimentar pobre em alimentos 

fontes desta vitamina. Em comparação com o presente estudo, 

pôde-se observar que no verão em Buenos Aires houve uma 

maior proximidade em relação aos resultados encontrados, 

porém vale salientar que no nordeste brasileiro não há grandes 

definições das estações, mantendo-se a maior parte do ano 

ensolarada. 

Em outro estudo realizado em 44 mulheres idosas (idade 

≥ 65 anos), clinicamente saudáveis, Brito et al., (2013), também 

em Buenos Aires e sem apresentar diferenciação da estação 

para coleta dos dados, mostraram que 88% da amostra 

apresentavam-se com níveis insuficientes de vitamina D. O 

presente estudo tem uma amostra semelhante (n = 35), porém 

resultados discordantes, onde cerca de apenas ¼ da amostra 
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(25,72%), apresentou-se  com valores insuficientes da 25-

hidroxivitamina D. 

 Saraiva et al., (2007), em seu estudo realizado na cidade 

de São Paulo,  apresentou um grupo de 243 idosos 

ambulatoriais,  onde 40% da amostra apresentavam 

insuficiência da vitamina D, resultado pouco semelhante ao 

encontrado no presente estudo. 

 Em relação à média geral dos níveis da hidroxivitamina 

D, Camargo et. al., (2014), em um estudo transversal com 363 

pacientes com idade acima de 60 anos, residentes em São 

Paulo, cidade que apresenta épocas mais frias no 

outono/inverno, mostraram que a média da 25-hidroxivitamina 

D nesses idosos foi de 24,8 ng/mL, diferentemente dos 

resultados obtidos no presente estudo, onde a média dos níveis 

séricos da 25-hidroxivitamina D foi de 41,73 ng/mL.  

 Foi possível observar que os estudos supracitados, 

incluindo o presente estudo, não apresentaram correlação dos 

níveis da 25-hidroxivitamina D com os níveis séricos do cálcio 

e PTH. 

Buey et al., (2016), demonstrou em seu estudo realizado 

na Espanha com 83 idosos, que a prevalência da insuficiência 

da 25-hidrovitamina D foi de 80,7%, porém dentro deste grupo 

38,5% apresentaram-se com deficiência (<20 ng/mL) e 21,6%  

deficiência grave (<10 ng/mL). Já Diniz et. al., (2012), 

demonstrou que 92 dos 125 idosos avaliados, apresentavam 

insuficiência da vitamina D, sendo que 65 apresentavam-se 

insuficientes e 28 deficientes. Contudo, os resultados 

mostrados não coincidem totalmente com os resultados 

encontrados no presente estudo, onde nenhum idoso 

apresentou deficiência da 25-hidroxivitamina D.  
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 Com relação aos alimentos fontes da vitamina D, existe 

nos Estados Unidos uma política de fortificação obrigatória 

desta vitamina no leite, além de outros alimentos como cereais, 

produtos lácteos, bebidas a base de soja e sucos serem 

reforçados com o cálcio (SBRT, 2007). No Brasil não existem 

políticas que obriguem as empresas a fortificar os alimentos 

com esta vitamina, o que limita ainda mais a ingestão da 

mesma. Contudo o presente estudo investigou a relação da 

freqüência do consumo semanal de ovos, peixes, leite integral 

e leite desnatado com os níveis séricos da 25-hidroxivitamina 

D, o que estaticamente apresentou-se significativamente (p = 

0,002) para o consumo de peixe, equivalente ao estudo prévio, 

do qual foi retirada esta subamostra, onde Neves et al., (2012), 

ressalta a influência do consumo do peixe com melhores níveis 

séricos da hidroxivitamina D. A OMS (Organização Mundial de 

Saúde) recomenda pelo menos duas vezes na semana o 

consumo de peixe, o que equivale um per capita anual de 12 

quilos, porém no Brasil a população não atinge essa marca, 

apesar de que nos últimos apresentou um crescimento no 

consumo deste alimento (MPA, 2014).  

O consumo de ovos não apresentou associação com os 

níveis séricos da 25-hidroxivitamina D.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, 

conclui-se que ¼ da população estudada apresentam-se com 

níveis séricos da vitamina D insuficientes, porém vale ressaltar 

que a população idosa é fisiologicamente fragilizada, por tanto 

é preciso que haja políticas de suplementação e fortificação de 
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alimentos com vitamina D, como estratégias para melhorar esse 

quadro, além do incentivo ao consumo semanal de peixes, já 

que, no presente estudo foi observada relação positiva entre o 

consumo semanal de peixes e um maior nível sérico da 25-

hidroxivitamina D.  
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RESUMO: O exercício físico e a nutrição mantém uma relação 
estreita. Um ótimo desempenho na realização de exercício com 
pesos pode ser atingido adotando-se uma alimentação 
adequada no que se refere à quantidade, qualidade e horário 
da ingestão, aliada ainda, a uma correta reposição 
hidroeletrolítica antes e após o exercício. Um consumo 
alimentar incorreto pode reduzir a performance e trazer 
prejuízos à saúde. No entanto, nesse sentindo, nem sempre há 
preocupação e/ou conhecimento para se realizar uma 
alimentação adequada, seja por falta de informação, orientação 
de um especialista ou recursos financeiros. Dessa forma, o 
presente estudo teve como objetivo verificar a percepção dos 
praticantes de musculação de uma academia no município de 
Jardim de Piranhas-RN, sobre alimentação e hidratação pré e 
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pós-treino. A amostragem envolveu 132 praticantes de 
musculação, de ambos os gêneros, com idade entre 20 á 59 
anos. Foi aplicado um questionário contemplando informações 
referentes a dados socioeconômicos, alimentação e hidratação 
pré e pós-treino e uso de suplementos. Como resultado, os 
praticantes de musculação apresentaram um conhecimento 
razoável sobre alimentação pré e pós-treino e estão com 
hábitos deficientes na hidratação. 
 
Palavras-chave:Treinamento de Força. Nutrição. Reposição 
Hídrica.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Musculação é o termo mais usado para designar o 

treinamento com pesos, sendo assim, a musculação não pode 

ser caracterizada como uma modalidade esportiva, mais sim 

como uma forma de treinamento (COELHO; NATALLI; 

BORRAGINE, 2010).  

A busca por programa de treinamento, com fins 

preventivos, deve-se ao grande número de benefícios que a 

prática da musculação proporciona. Dentre eles, destacam-se 

a manutenção e aumento do metabolismo, aumento da força, 

potência e desempenho de praticantes, diminuição da perda de 

massa muscular, redução da gordura corporal, aumento da 

resistência física, minimização da ansiedade e da depressão, 

melhora do sono, favorecimento do bem estar psicológico, 

melhora a autoestima, e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida dos indivíduos (VIAIS, 2015). 

Um melhor desempenho na realização de exercício 

com pesos pode ser atingido adotando-se uma alimentação 

adequada quanto à quantidade, qualidade e horário da 
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ingestão, aliada a isso, uma reposição hidroeletrolítica antes, 

durante e após o treino. Em contrapartida, um consumo 

alimentar incorreto diminui a performance e prejudica a saúde. 

Porém, nem sempre há preocupação com uma alimentação 

adequada, seja por falta de informação, orientação ou recursos 

financeiros (CARVALHO; MARA, 2010). 

O exercício físico mantém uma relação estreita com 

a nutrição. Estudos demonstram que a ingestão de uma dieta 

equilibrada pode melhorar o desempenho, uma vez que a 

nutrição e a atividade física quando trabalhadas em conjunto 

trarão resultados satisfatórios tanto no rendimento físico como 

na prevenção de doenças que trazem risco à saúde 

(CARDOSO, 2013). 

A indicação e utilização de suplementos sem 

acompanhamento de um especialista tem se tornado uma 

prática bastante comum entre praticantes de atividades físicas. 

O uso indiscriminado desses produtos podem gerar vários 

efeitos colaterais, muitas vezes negligenciados pelos seus 

usuários. Kreideret al., (2010), detectou que a utilização de 

suplementos deve ser sempre acompanhada de um médico 

especialista ou profissional competente, a fim de assegurar 

dosagens adequadas, minimizando assim, os riscos dos efeitos 

colaterais da sua utilização. 

Um grau adequado de hidratação só é mantido em 

pessoas que praticam atividade física se ingerirem quantidades 

suficientes de líquidos antes, durante e depois do exercício 

(GOMES et al. 2012). 

De acordo com McArdleet al. (2014), a desidratação 

refere-se a um desequilíbrio na dinâmica dos líquidos quando a 

ingestão destes não consegue repor a água perdida a partir de 
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um estado tanto hiperidratado quanto normalmente hidratado. 

Os compartimentos intracelular e extracelular contribuem para 

o déficit de líquido (desidratação) que pode alcançar 

rapidamente níveis que irão dificultar a dissipação do calor, 

reduzir a tolerância ao calor e comprometer profundamente a 

função cardiovascular e a capacidade de realizar exercícios. Ao 

evitar a desidratação não se otimiza apenas o desempenho nos 

exercícios, mas consegue-se reduzir também as sensações de 

desconforto gastrintestinal associadas a uma perda de líquido 

corporal. 

Diante desse contexto, torna-se importante avaliar a 

percepção sobre a alimentação e hidratação pré e pós-treino 

por praticantes de musculação, uma vez que a falta de 

informação e/ou a ausência de um plano dietético 

individualizado, prescrito e acompanhado por um profissional 

capacitado podem trazer riscos à saúde dos indivíduos e ainda, 

comprometer e/ou trazer prejuízos ao desempenho físico. 

No entanto, atualmente, é muito comum encontrar 

praticantes de musculação que buscam por orientações 

nutricionais com educadores físicos, através da mídia e rede 

social. A facilidade e a falta de recurso financeiro, muitas vezes, 

tem sido utilizada como justificativa para o acesso a um 

profissional médico ou nutricionista habilitado, o que contribui 

para busca de conhecimentos sobre nutrição em fontes 

informais, errôneas, muitas das vezes, orientações realizadas 

por profissionais inadequados e incapacitados para tal e que 

podem trazer prejuízos à saúde (SCHNEIDER et al., 2014). 

Dessa forma, o indivíduo que pratica atividade física 

precisa entender o conceito básico de ingerir alimentos antes e 

depois do exercício físico para prevenir alguns efeitos 
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indesejados tais como hipoglicemia, tontura, fadiga e entre 

outros sintomas que interferem no desempenho do praticante 

(BOTH et al., 2012). Com isso, não se deve deixar de lado a 

reidratação, uma vez que sem a reposição de líquidos o 

rendimento esportivo decresce significativamente. Tornando-se 

importante evitar a desidratação e os grandes danos à saúde 

que dela decorrem.  

Em vista dos argumentos apresentados, o presente 

estudo teve como objetivo verificar a percepção dos praticantes 

de musculação de uma academia no município de Jardim de 

Piranhas-RN, sobre alimentação e hidratação pré e pós-treino. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de 

campo, exploratória, quantitativa de opinião relacionada à 

alimentação e hidratação pré e pós-treino dos praticantes de 

musculação da academia RC fitness, localizada na cidade de 

Jardim de Piranhas no Rio Grande do Norte.  

A população foi constituída por 100 praticantes 

apenas da modalidade musculação, de ambos os gêneros, com 

idade entre 20 anos a 59 anos, regularmente matriculados na 

academia, após  a assinatura  do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. Foram adotados como critérios de 

exclusão: indivíduos que não praticavam a modalidade 

musculação, com idade inferior a 20 anos e acima de 59 anos, 

indivíduos que não estavam frequentando regularmente a 

academia no período de realização da pesquisa. O presente 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das Faculdades 
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Integradas de Patos, de acordo com o que preconiza a 

resolução N° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

rege sobre a ética da pesquisa envolvendo seres humanos.   

A coleta de dados foi realizada no período de Julho 

a Setembro de 2017, através da aplicação de questionário com 

os praticantes de musculação, contendo perguntas 

relacionadas aos aspectos socioeconômicos como: sexo, 

idade, nível de escolaridade e renda mensal, o objetivo da 

prática de musculação, consumo de suplementos, profissional 

envolvido na prescrição dos suplementos, o objetivo do uso de 

suplemento nutricional, hidratação (consumo de água antes e 

após o exercício) e aspectos relacionados a alimentação pré e 

pós-treino (se deve praticar exercício em jejum, se a 

alimentação imediatamente antes do treino pode prejudicar o 

rendimento, se o consumo de proteínas antes do treino é 

fundamental para que o praticante tenha reserva de energia 

muscular para o início do esforço, se antes da atividade física 

devem ser evitados alimentos ricos em carboidratos, se a 

alimentação pós-treino é a mais importante, se a alimentação 

pós-treino deve conter somente proteínas, se as informações 

sobre alimentação voltada para a atividade física foi orientada 

por um nutricionista).  

Para a análise dos dados foi utilizado o programa 

SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences; versão 22), 

onde análises de estatística descritiva (média, desvio padrão e 

frequência) e análises de estatística inferencial foram 

realizadas. O teste Qui-quadrado ou o teste Exato de Fisher, 

quando as condições para utilização do teste Qui-quadrado não 

foram verificadas. O nível de significância utilizado nas decisões 

dos testes estatísticos foi de p>0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta por 100 

praticantes de musculação onde a faixa etária mínima foi de 20 

e máxima de 49 anos, e a idade média do grupo de ambos os 

gêneros foi de 26 anos. Quanto ao gênero observou-se que a 

maioria dos praticantes de musculação são do sexo feminino 

(62%) e 38% do sexo masculino (Tabela 1), corroborando com 

os achados de Adam et al. (2013), no qual dos 105 indivíduos 

entrevistados que também praticavam musculação, 62,9% 

pertenciam ao sexo feminino (n=66) e 37,1% ao sexo masculino 

(n=31).  

O nível de escolaridade dos participantes foi dividido 

em fundamental, médio e superior, onde a maioria dos 

praticantes apresentou nível de escolaridade médio 49% 

(n=49), 28% (n=28) nível fundamental e 23% (n=23) nível 

superior. No que se refere à renda mensal, verificou-se que a 

maioria dos entrevistados 79% (n=79) ganham 1 salário 

mínimo, 17% (n=17) de 2-3 salários, 3% (n=3) entre 3-4 salários 

e  apenas 1% (n=1) dos participantes ganham mais de 5 

salários (Tabela 1). Percebe-se que a maioria dos praticantes 

de musculação da academia RC fitness possuem de média e 

baixa renda, semelhante ao estudo realizado por Gomes 

(2013), no qual a maioria dos praticantes que frequentavam a 

academia também foi de classe média à baixa.  
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Tabela 1 - Características socioeconômicas dos praticantes de 

musculação da academia RC fitness. 

Características Socioeconômicas                      

Percentual (%)      

Gênero 

Masculino 38% 

Feminino 62% 

Total 100% 

Renda Mensal 

1 salário 79% 

2-3 salários 17% 

3-4 salários 3% 

Mais de 5 salários 1% 

Total 100% 

 

Quanto a frequência da prática de musculação, a 

maior parte dos indivíduos entrevistados 52,5% (n=52) praticam 

musculação mais de 3 vezes na semana, 39,4% (n=39) 

praticam todos os dias da semana, 7,1% (n=7) praticam 3 vezes 

na semana e apenas 1% (n=1) 2 vezes na semana (Figura 1). 

Esses achados, se assemelham com os resultados obtidos por 

Pereira e Cabral (2007), que identificaram que a maioria de 

seus entrevistados praticavam musculação de 2 a 5 vezes por 

semana com duração média de 1 a 2 horas de treino.  
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Figura 1 – Frequência da prática de musculação dos 

praticantes da academia RC fitness. 

 

No que se refere ao objetivo da prática de 

musculação, foi possível identificar que a maioria dos 

praticantes de musculação desta pesquisa de ambos os 

gêneros, realizam essa atividade tendo como objetivo maior o 

aumento de massa muscular 56% (n=56), seguido de melhora 

da qualidade de vida 26% (n=26) e perda de peso 18% (n=18) 

(Figura 2). Santos et al. (2016), também verificaram que a maior 

parte dos praticantes de musculação buscavam com a prática 

de musculação o ganho de massa muscular. De forma 

semelhante, Morais et al. (2014), em pesquisa realizada com 73 

praticantes de musculação, também evidenciaram que o 

objetivo principal da prática de musculação era o ganho de 

massa muscular ao realizar exercícios de força.  

No entanto, Mallmann e Berleza (2010) em seu 

estudo, observaram que o objetivo principal com a prática de 

musculação era a qualidade de vida, sendo superior aos dados 
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encontrados neste estudo (76,5%). Freitas et al. (2009), 

identificaram que as mulheres que praticavam atividade física 

tinham como meta principal melhorar a qualidade de vida que 

está diretamente ligado a autoestima, ou seja, o exercício físico 

auxilia de forma positiva  no bem-estar físico, emocional, mental 

contribuindo para melhor disposição e satisfação com a vida. 

Contudo, no mesmo estudo, 90% (n=9) dos homens 

entrevistados relataram a hipertrofia muscular como objetivo 

principal da prática de musculação, estando relacionada com a 

preocupação com a aparência e apenas 10% (n=1) 

mencionaram preocupação com a qualidade de vida.  

 

Figura 2 – Objetivos para a prática de musculação dos 

praticantes da academia RC fitness. 

 

No que diz respeito à utilização de suplementos 

nutricionais, o presente estudo identificou que a maioria dos 

praticantes da academia 77% (n=77) não fazem uso de 

suplementos. Apenas 22% (n=22) fazem o uso de suplementos 
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e 1% (n=1) se negou a responder se utilizava suplemento 

(Figura 3). Também foi evidenciado por Adam et al. (2013), um 

número superior de indivíduos (90,5%) que não utilizam 

suplementos por acreditarem que a alimentação, quando feita 

de forma adequada, garante o aporte de nutrientes necessários 

para suprir as perdas ocasionadas pelo exercício. Em 

controvérsia, estudo realizado por Phillipps (2011), verificou que 

todos os participantes do seu estudo relataram fazer uso de 

algum tipo de suplemento e os suplementos com maior 

consumo foram: os ricos em proteínas, creatina, carboidrato, 

BCAA, vitaminas e minerais. 

De acordo com Ronsen, Sundgot e Maehum (2009), 

os homens tendem a ingerir suplementos alimentares de forma 

mais regular, como forma de manutenção dos objetivos. Para 

os autores, as mulheres fazem o uso de forma mais ocasional, 

pois buscam imediatismo em seus objetivos com a prática de 

exercício e procuram ajuda dos suplementos para alcançar os 

resultados desejados. 

 

Quanto à prescrição de suplementos nutricionais e 

ao profissional envolvido nessa prescrição, a maioria dos 

participantes 77% (n=77) não responderam a questão, uma vez 

que não fazem o uso suplementos nutricionais. Dos praticantes 

de musculação que fazem o uso, 15% (n=15) dos que utilizam 

o produto não tiveram a indicação por meio de um profissional 

capacitado e apenas 8% (n=8) iniciaram a utilização de 

suplementos através da prescrição de médico ou nutricionista. 

Na pesquisa de Phillipps (2011), a maioria dos participantes de 

musculação utilizavam suplementos sem nenhuma indicação 

de profissional especializado, ou seja, por auto-prescrição, e os 
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demais por indicação de vendedor de lojas especializadas, 

professores de educação física, os quais muitas vezes, não são 

capacitados para tal indicação, podendo acarretar em risco à 

saúde.  

 

Figura 3 – Utilização de suplementos nutricionais pelos 

praticantes de musculação da academia RC fitness.  

Nesse sentido, torna-se importante ressaltar que 

somente médico ou nutricionista é o profissional que deveria 

prescrever suplementação, pois o mesmo possui capacitação 

oferecida na sua graduação que pode auxiliar de forma que seja 

resguardada a integridade física dos indivíduos que optam pela 

utilização dos suplementos (PEDROSA et al, 2011). 

Com relação aos objetivos da utilização de 

suplementos nutricionais, 77% (n=77) não responderam esta 

questão, visto que não fazem uso de suplementos. Dentre os 

participantes que utilizam suplementos, 21% (n=21) referiram 

utilizar com o objetivo de aumento de massa muscular e 3% 

(n=3) relataram consumir o produto com o objetivo de aumentar 
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o desempenho físico. Phillipps (2011), também observou em 

sua pesquisa que as principais justificativas para o consumo de 

suplementos nutricionais pelos participantes de musculação 

foram: desejo em aumentar força/massa muscular e melhorar a 

performance. 

Quando perguntados sobre se qualquer praticante 

de exercício físico pode ingerir suplementos nutricionais, 

metade dos praticantes de musculação 50% (n=50) referiram 

que não é qualquer indivíduo praticante de exercício físico que 

pode ingerir suplementos nutricionais, 38% (n=38) relataram ter 

dúvida se qualquer indivíduo praticante de exercício físico pode 

ingerir suplementos nutricionais e 12% (n=12) afirmaram que 

qualquer indivíduo praticante de exercício físico pode ingerir 

suplementos nutricionais (Tabela 2).  

No que diz respeito à hidratação, evidenciou-se que 

a grande maioria dos praticantes de musculação ingerem água 

antes do exercício. Apenas 1% dos entrevistados, relataram 

não fazer à ingestão de água antes do exercício. Em relação à 

quantidade ingerida de água, 83% ingerem de 1 ou mais copos 

de 150 ml de água antes do exercício, 7% 1 ou mais copos de 

240 ml de água e 9% 1 ou mais copos maior que 240 ml de 

água antes do exercício (Tabela 2). 
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Tabela 2 –  Ingestão de água antes do exercício pelos 

praticantes de musculação da academia RC fitness. 

Quantos copos de água você bebe antes do 

exercício? 

Copo de 150 ml 83%  

Copo de 240 ml 7% 

Copo maior que 

240 ml 

9% 

Não tomam água 1%  

Total 100% 

 

Após o treino, também foi observado que a maioria 

dos praticantes realizam a ingestão de água. Apenas 2% dos 

entrevistados, relataram não fazer à ingestão de água após do 

exercício. Em relação à quantidade de água ingerida, 68% 

ingerem de 1 ou mais copos de 150 ml de água após do 

exercício, 14% 1 ou mais copos de 240 ml de água após do 

exercício e 16% 1 ou mais copos maior de 240 ml de água após 

do exercício (Tabela 3).  

 

Tabela 3 -Ingestão de água após o exercício pelos praticantes 

de musculação da academia RC fitness. 

Quantos copos de água você bebe após o 

exercício? 

Copo de 150 ml 68% 

Copo de 240 ml 14% 

Copo maior que 

240 ml 

16%  

Não tomam água 2%  

Total 100% 
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De acordo com os resultados obtidos nas tabelas 2 

e 3, a quantidade ingerida pelos praticantes de musculação não 

está de acordo com as recomendações de ingestão de água 

para praticantes de atividade física. Para garantir que o 

indivíduo inicie o exercício bem hidratado, recomenda-se que 

ele beba cerca de 250 a 500 ml de água duas horas antes do 

exercício. Após o exercício, deve-se continuar ingerindo 

líquidos para compensar as perdas adicionais de água pela 

diurese e sudorese (HERNANDEZ; NAHAS, 2009).  

Conforme Tirapegui (2012), uma rápida reidratação 

se faz com a ingestão de pelo menos 450 a 675 ml para cada 

0,5 kg de peso perdido durante o exercício. Essa quantidade é 

considerada mínima, pois para a reidratação completa e ideal 

deve-se ofertar uma quantidade de líquido equivalente a 150% 

do peso corporal perdido durante o treino. 

De acordo com Santos e Teixeira (2010), os 

indivíduos que iniciam qualquer exercício com um déficit hídrico 

terão um rendimento inferior ao que seria de esperar se o 

iniciassem hidratados.Outro ponto importante para a hidratação 

é em relação às estações do ano, em função da temperatura 

ambiental, que pode influenciar na quantidade de liquido 

ingerido. Mesmo em situação de inverno, quando as médias 

térmicas se apresentam mais baixas, há possibilidade de 

ocorrer desidratação, em decorrência da baixa ingestão de 

líquido associada à sua perda por meio dos mecanismos de 

convecção e condução (FERREIRA, et al 2008). 

Com relação aos conhecimentos dos praticantes de 

musculação sobre alimentação pré e pós-treino, 82% (n=82) 

afirmaram que não se deve praticar exercício físico em jejum, 
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principalmente para as pessoas que querem emagrecer, 12% 

(n=12) não souberam informar sobre o assunto e 6% (n=6) 

afirmaram que deve-se praticar exercício físico em jejum para 

perder peso (Tabela 4).  

Natalício et al. (2015), realizou estudo com o objetivo 

de examinar os efeitos do treinamento aeróbio em jejum sobre 

o emagrecimento. A hipótese determinada foi que o exercício 

em jejum não seria mais eficiente no emagrecimento, sendo o 

treinamento de maior intensidade mais eficiente.  

 

Tabela 4 – Conhecimento dos praticantes de musculação da 

academia RC fitness sobre o exercício físico em jejum. 

Deve-se praticar exercício físico em jejum, 

principalmente para as pessoas que querem emagrecer? 

Não 82% 

Não sabe informar 12% 

Sim 6% 

Total 100% 

 

Sobre à alimentação imediatamente antes do treino 

ser prejudicial para o rendimento físico, 58% (n=58) dos 

entrevistados desta pesquisa relataram que a alimentação 

imediatamente antes do treino pode prejudicar o rendimento 

físico, 21% (n=21) afirmaram não prejudicar o rendimento físico 

e 21% (n=21) não souberam informar.  

A refeição imediatamente antes do treino é prejudicial à saúde 

e ao rendimento do praticante de atividade física, porém, a 

alimentação no pré evento deve ser ingerida aproximadamente 

3 horas antes do treino, tempo suficiente para que ocorra a 

digestão e a absorção da alimentação rica em carboidrato 
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(Oliveira e colaboradores, 2013). Há indicações de que seja 

realizado um lanche leve em até 30 minutos antes do exercício, 

no entanto, ainda há divergências quanto ao tipo de carboidrato 

que deve ser consumido antes do treino: para Santos, Ribeiro 

e Liberali (2011) alimentos ricos em carboidratos complexos, 

com maior quantidade de fibras e com baixo índice glicêmico 

são os mais indicados para compor as refeições pré-exercício, 

fazendo com que o praticante tenha mais energia e 

consequentemente menor exaustão; todavia, Oliveira e 

colaboradores (2013) sugerem que alimentos ricos em fibras 

provocam desconforto gástrico. 

Quanto aos conhecimentos sobre a importância do 

consumo de proteínas antes do treino, 64% (n=64) dos 

praticantes afirmaram que consumir proteína antes do treino é 

fundamental para que o praticante tenha reserva de energia 

muscular para o início do esforço, 25% (n=25) não souberam 

informar sobre o assunto e 11% (n=11) afirmaram que a 

proteína antes do treino não é fundamental (Figura 4). De 

acordo com Viebig e Nacif (2010), as proteínas são as 

macromoléculas mais abundantes no organismo, trazendo uma 

série de funções como: formação, crescimento e 

desenvolvimento de tecidos corporais; formação de enzimas 

que regulam a produção de energia e contração muscular, 

sendo de suma importância para quem pratica musculação. Na 

atividade física elas participam da síntese de hipertrofia 

muscular e da reparação dos tecidos logo após o exercício, por 

isso os praticantes de musculação necessitam de um aporte 

maior de proteína. 

No que se refere a importância do consumo de 

proteína após o treino, metade dos praticantes de musculação 
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(50%), relataram que a alimentação pós-treino não deve conter 

somente proteínas. No entanto, 29% não souberam informar 

sobre o assunto e 21% afirmaram que a refeição pós-treino 

deve conter apenas proteínas (Figura 5).  

Bezerra et al (2013), identificaram na sua pesquisa 

com praticantes de musculação que os mesmos apresentavam 

baixo conhecimento sobre os alimentos que contém proteína, 

pois além do ovo que está correto citaram também frutas e 

verduras que são alimentos ricos em vitaminas e fibras e não 

proteína. 

No estudo de Marques et al (2015), apesar de grande 

parte dos participantes consumirem uma dieta hiperproteica, 

quando foram questionados sobre a alimentação pós-treino, 

relataram que esta não deve conter somente proteína. Segundo 

Piaia, Rocha e Vale (2007) terminado o exercício, é importante 

que seja imediato o início do processo de reposição dos 

estoques de glicogênio por meio de alimentos ricos em 

carboidratos, a fim de aproveitar a maior capacidade de 

gliconeogênese proporcionada pelo exercício. Hernandes e 

Nahas (2009) complementam a orientação ao afirmarem que a 

ingestão proteica, após o exercício físico de hipertrofia, 

favorece o aumento de massa muscular quando combinada à 

ingestão de carboidratos. 
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Figura 4 – Importância do consumo de Proteína antes do treino. 

 

Figura 5 – Conhecimentos sobre o consumo de proteína após 

o treino. 

 

 

Quanto aos conhecimentos dos entrevistados sobre 

a importância do consumo de carboidratos antes da atividade 

física, 46% (n=46) não souberam informar sobre o assunto, 

64%
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34% (n=34) afirmaram que o consumo de carboidrato que deve 

ser evitado e 20% (n=20) que o consumo de carboidrato não 

deve ser evitado (Figura 6). De acordo os resultados obtidos 

observou-se que a maioria dos praticantes desconhece sobre a 

importância e função dos carboidratos na alimentação e seus 

benefícios para no exercício. Em controvérsia, em estudo de 

Adam et al (2013), onde realizou-se à aplicação de um 

questionário com o mesmo objetivo do presente estudo, 

indicaram que 56,2% dos entrevistados afirmaram que é 

importante consumir alimentos fontes de carboidratos antes do 

exercício. 

Para Ramos e Navarro (2012), a adequada oferta de 

carboidrato (45 a 65% do VCT) contribui para a manutenção do 

peso e para a adequada composição corporal, maximizando os 

resultados do treinamento e contribuindo para o ganho de 

massa muscular. Por outro lado, uma inadequada ingestão 

glicídica acarreta em estoques de glicogênio muscular 

insuficientes, depleção dos estoques protéicos para produção 

de energia e fadiga precoce (RIBEIRO et al, 2009). Deve-se 

aproveitar para ingerir carboidratos, em média de 50g de 

glicose, nas primeiras duas horas após o exercício para que se 

promova a resíntese do glicogênio muscular e o rápido 

armazenamento de glicogênio muscular e hepático de energia 

e fadiga precoce (RIBEIRO et al, 2009).  

Deve-se aproveitar para ingerir carboidratos, em 

média de 50g de glicose, nas primeiras duas horas após o 

exercício para que se promova a resíntese do glicogênio 

muscular e o rápido armazenamento de glicogênio muscular e 

hepático (HERNANDEZ; NAHAS, 2009). 
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Figura 6 – Importância do consumo de carboidratos antes o 

treino. 

 

A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte 

(SBME) (2009), sugere o consumo de carboidrato antes, 

durante e após a sessão de treinamento de força e que a 

combinação carboidratos e proteínas logo após o treino possam 

melhorar o desempenho, aumentar o desenvolvimento de força 

e volume muscular.  

No que se refere aos conhecimentos sobre a 

importância da alimentação pré e pós-treino, a maior parte dos 

praticantes 69% (n=69), afirmaram que a alimentação pós-

treino é a mais importante, 23% (n=23) não souberam informar 

sobre o assunto e apenas 8% (n=8) referiram que a alimentação 

pós-treino não é a mais importante.  

Corroborando com o estudo de Adam et al (2013), no 

qual evidenciou-se que grande parte dos participantes da 

presente pesquisa (82,9%), alegaram que não somente a 

alimentação pós-treino era importante, mas também todas as 
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outras refeições, pois acreditam que os nutrientes fornecidos 

por todas elas são necessários para manutenção do 

funcionamento adequado do organismo. 

Quanto à fonte da obtenção das informações a 

respeito da alimentação voltada para a atividade física no pré e 

pós-treino, observamos que a maior parte dos praticantes de 

musculação 65% (n=65) não obtiveram essas informações por 

meio de um nutricionista e apenas 35% (n=35) obtiveram essas 

informações através de um nutricionista. Em pesquisa realizada 

por Gomes et al (2017), a maioria dos pesquisados receberam 

orientações nutricionais, no entanto, 50% dos entrevistados 

foram orientados por educadores físicos, 25% foram orientados 

por médicos e apenas 25% dos entrevistados foram orientados 

por nutricionistas, que é o profissional habilitado. Torna-se 

importante ressaltar o quanto é importante o profissional 

nutricionista estar presente na academia com objetivo de 

melhorar a qualidade e o conhecimento alimentar do praticante 

de atividade física, e em especial, do praticante de musculação. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os praticantes de atividade física da academia RC 

fitness apresentaram um conhecimento razoável sobre 

alimentação pré e pós-treino. Porém, tiveram hábitos 

deficientes sobre á adesão da hidratação em momentos como 

antes e após a atividade física.  

Desta forma, estabelecer condutas educativas sobre 

alimentação e hidratação recomendados antes e depois da 

atividade física, em especial em um ambiente de academia, é 
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muito importante, já que é um aspecto importante para o bom 

desempenho do praticante de musculação.  
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Carlos Eduardo Vasconcelos de OLIVEIRA2 

1 Graduanda do curso de Nutrição, FPB; 2Professor Orientador, FPB.  
 

RESUMO: As chamadas dietas low carb, ou seja, dietas 

caracterizadas pela ingestão reduzida de carboidratos, são conhecidas 

por prometerem o emagrecimento de maneira mais rápida, e ao mesmo 

tempo, acarreta em grandes benefícios a saúde do indivíduo. Diante 

disso, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão um estudo de 

caso baseado nos referenciais da literatura sobre a dieta de baixo 

carboidrato e avaliar sua eficácia na perda de peso em pacientes que 

foram expostos a um estudo clínico contando com uma amostra de 

trinta pessoas, as quais algumas delas passaram apenas pela aplicação 

da dieta low carb, enquanto outras foram associadas a dieta e ao uso 

ou não de termogênico. Os resultados do estudo, evidenciaram que a 

dieta low carb auxilia o paciente na perda peso, e além disto, 

aperfeiçoa a sua saúde ao que diz respeito ao controle ou diminuição 

da diabetes, níveis de colesterol e de gordura, organizando ao mesmo 

tempo a alimentação do indivíduo. Concluiu-se que a dieta de baixo 

carboidrato em curto prazo é eficaz na perda de peso, melhora de 

alguns parâmetros acerca da saúde do indivíduo, mas apesar disto, se 

faz necessário a observação acerca do cuidado com relação a 

diminuição ou deficiência de determinados nutrientes ou vitaminas 

necessárias a boa saúde do indivíduo. 

Palavras – chaves: Dieta. Low carb. Carboidrato. Termogênico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A obesidade se trata de um problema que é nutricional, e vem 

demonstrando um índice bem crescente em nossa população, tendo 

sido avaliada como se tratando de uma epidemia mundial, observada 

tanto em países desenvolvidos como também naqueles que estão em 

desenvolvimento (MARIATH et al., 2007).  

 É ao mesmo tempo, considerada somo sendo um problema de 

saúde pública, compreendendo que suas consequências para a saúde 

são diversas, variando do risco de morte antecipada a sérias 

enfermidades não letais, mas que deixam as pessoas abatidas, muitas 

vezes debilitadas, afetando dessa forma, a sua qualidade de vida 

(PEREIRA, FRANSISCHI, LANCHA, 2003).  

 Acontece que estes indivíduos, que possuem certa obesidade 

exibem neles uma maior probabilidade de desenvolverem doenças 

como a diabetes, a resistência à insulina, a dislipidemia, a apneia, a 

doença da vesícula, a hipertensão, a doença coronariana, a osteoartrite 

e também a gota (GIGANTE, MOURA, SARDINHA, 2009). A 

influência da composição da dieta no tratamento da obesidade é 

bastante discutível, tendo em vista que a composição ideal para a perda 

e manutenção de peso é desconhecida (BORGES, SANTOS, 2006).  

 Dentre as estratégias de intervenções nutricionais, se 

destacando como as mais populares atualmente, encontra-se as dietas 

restritas em carboidratos (RAPOSO, BASSO, BERNARDI, 2006).  As 

chamadas dietas low carb, ou seja, dietas caracterizadas pela ingestão 

reduzida de carboidratos, são conhecidas por prometerem o 

emagrecimento que corra de maneira mais rápida, e ao mesmo tempo, 

acarreta em grandes benefícios a saúde do indivíduo. Assim sendo, por 

meio deste estudo, buscamos responder a seguinte questão: em nosso 

cenário atual, que é dotado de novos tipos de dietas e a busca por 

emagrecimento rápido, saudável e eficaz, a dieta low carb, demonstra-
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se como sendo uma boa ferramenta para a perca de peso de maneira 

saudável?  

 Este estudo, se justifica pela necessidade de compreensão e 

evidenciação das melhorias e benefícios que este tipo de dieta pode 

trazer para o adepto, acontece que princípio da utilização da dieta 

pobre em carboidrato baseia-se no fato de que havendo uma grande 

restrição de carboidratos, com a sua resultante Cetose, há uma 

oxidação lipídica, promovendo um efeito de saciedade e um aumento 

do gasto energético, fatores que devem promover um balanço 

energético negativo e consequente perda de peso (ATKINS, 1992 apud 

BONNIE et al., 2014).  

 Esta dieta, conhecida como dieta cetogênica, tem essa 

denominação devido ao fato de quando a gordura é consumida 

metabolicamente, decompõe - se em glicerol e ácidos graxos livres, 

formando pares de dois compostos de carbono, denominados corpos 

cetônicos, do qual resulta um novo ácido graxo para ser usado como 

combustível energético (ATKINS, 1992). Os resultados de vários 

estudos da dieta pobre em carboidratos apontam para uma melhora na 

síndrome metabólica (VOLEK et al., 2008). Pode - se com a restrição 

de carboidratos melhorar marcadores da síndrome metabólica, mesmo 

na ausência da perda de peso (BLESSO et al., 2013). 

  Apesar das preocupações, resultados de estudos indicam que 

existem importantes e mal compreendidos efeitos de restrição de 

carboidrato que merecem uma investigação mais aprofundada à 

medida que se busca estratégias terapêuticas eficazes para gerir a perca 

de peso de maneira saudável, sendo, portanto, necessário a ocorrência 

de estudos que levem as pessoas a entenderem este tipo de dieta tão 

rica em benefícios.  

Assim sendo, e considerando que a dieta restrita em carboidrato 

vem sendo muito utilizada, o objetivo deste trabalho é realizar uma um 

estudo por meio da aplicação desta dieta em uma amostra de pessoas, 
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evidenciando dessa maneira, quais foram efeitos e os resultados 

alcançados pelos pacientes estudados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho trata-se de um estudo transversal e exploratório, 

e assim, se caracteriza por ser um tipo de pesquisa exploratória, cujo 

intuito é recolher informações e conhecimentos acerca do problema. 

Trata-se, portanto, um estudo que buscou a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do 

pesquisador. A finalidade da pesquisa descritiva é observar, registrar e 

analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no 

mérito dos conteúdos.  

Assim, este artigo tratou-se de um estudo transversal e 

exploratório caracterizando-se especialmente por meio do estudo 

absorto de um singular caso, que neste estudo envolve a detecção 

acerca da eficácia da dieta low carb em alguns pacientes em busca da 

perca de peso.  

Dessa maneira, por meio da metodologia citada chegou-se à 

resposta do problema já mencionado por meio deste estudo, de mesma 

forma como ao alcance dos objetivos já delineados e mencionados no 

decorrer deste trabalho. Nesse sentido, a pesquisa desempenhada se 

deu no intuito da busca de evidenciar quais são os benefícios da dieta 

low carb, ao mesmo tempo, que delinear através do resultado 

alcançado pelos indivíduos em análise, se esta dieta é de fato eficaz ou 

não para a perda de peso.  

Assim sendo, foram selecionados esta amostra de 30 de 

pessoas, na cidade de João Pessoa, que apresentavam idades entre 30 

e 55 anos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, e que 

apresentavam um objetivo em comum: a perca de peso. Foram aceitos 

como critério de inclusão: indivíduos que buscassem perder peso, 

adultos, lúcidos e orientados, que praticassem musculação, sem 



EFEITOS DE TERMOGÊNICO JUNTO A DIATA LOW CARB NA PERDA DE PESO 

731 
 

patologias de qualquer gênero, como problemas de mastigação, 

deglutição e alteração de paladar, restrição a algum tipo de alimento, 

diabetes, hipertensão e doença hepática gordurosa.  

Quanto ao aspecto qualitativo, as dietas foram denominadas 

como aquelas voltadas ao conceito de dieta low carb. Foram 

impossibilitados de participar da pesquisa: pacientes em terapia 

intensiva, com restrições a determinados tipos de alimentos, pacientes 

que apresentavam graves desordens gastrointestinais, quadro de 

inapetência, diabetes, hipertensão, doença hepático gordurosa, 

indivíduos que não praticassem musculação, idosos e crianças.  

O estudo apresentou duas abordagens: qualitativa e 

quantitativa. Dados sociais, clínicos e dietéticos foram coletados por 

meio da análise do paciente através da avaliação nutricional, 

reconhecimento de hábitos, biopedância, inbody 120, e aplicação de 

exames de sangue. Foi aplicado ainda pela pesquisadora uma 

entrevista que apresentavam perguntas pré-codificadas que 

objetivavam investigar o grau de aceitação pelo paciente para os tipos 

de refeição que esta dieta oferece. Esses instrumentos foram aplicados 

oralmente pela pesquisadora.  

Os pacientes passaram a ser acompanhados por um período 

equivalente a 45 dias. Esta mesma amostragem foi dividida em dois 

grupos: o grupo A, que foi formado por 15 pacientes que utilizaram 

além da dieta, do auxílio de termogênicos, e o grupo b, composto 

também de 15 pessoas, que por sua vez, empregaram-se apenas da 

dieta. Todos os indivíduos consumiam duas cápsulas de poli 

vitamínico junto a uma refeição e após o treino de musculação 

utilizavam uma dose de whey protein isolado.  

Ambos os grupos com o intuito de responder ao problema da 

pesquisa, bem como, alcançar os objetivos do estudo, fazendo 

comparações acerca da maior celeridade da perca de peso através do 

auxílio ou não de medicamentos em conexo com a dieta low carb e 

deque maneira a dieta low carb poderia influenciar nos exames 
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bioquímicos, sendo eles positivos ou negativos. Os dados obtidos 

foram organizados e tabulados pelo programa Microsoft Office 

Excel® 2007, os cálculos da dieta a ser aplicada foi utilizado o 

programa dietbox e a avaliação dos resultados foram realizadas pelo 

método estatístico descritivo e inferencial, bem como comparação de 

médias utilizando teste t-studant pareado e correlação de Pearson, 

ambos com significância de (p<0,05).  

Para análise dos dados utilizou-se o programa SPSS 22.0. 

Dessa maneira, as análises descritivas dos dados foram apresentadas 

em valores absolutos, sendo divididos em dois grupos amostrais: o 

grupo A (que fizeram uso de termogênicos compostos por cafeína 250 

mg, chá verde 250 mg, CAPS1ATE 6mg e citrus aurantium 250 mg) 

e grupo B (que empregaram apenas a dieta) essa composição era 

manipulada na farmácia de manipulação Roval e era ministrado 30 

minutos após o desjejum dos participantes. 

Os benefícios que essa pesquisa pode trazer, é o encontro 

acerca de mais informações sobre como a dieta low carb irá reagir no 

organismo dos seres humanos, mostrando se será de maneira benéfica 

ou maléfica e ajudar a comprovar se a dieta low carb é uma boa 

vertente dietética para perda de peso. Os riscos que essa pesquisa traz 

é a piora dos perfis lipídicos dos indivíduos estudados, caso a dieta low 

carb seja maléfica a saúde, e o aumento do tecido adiposo dos 

participantes, caso dietas low carb engordem. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Além disso, alguns alimentos da dieta tradicionais já não são 

permitidos na dieta low carb, nesse sentindo, analisaremos os dados da 

tabela a seguir (Tabela 1. Diferença de média das variáveis respostas 

antes e após a intervenção com a dieta cetogênica), que nos demonstra 

a diferença de média das variáveis respostas antes e após a intervenção 

com a dieta cetogênica. A ingestão de carboidratos é limitada entre 20 
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a 50 gramas por dia, embora alguns autores digam que ao ingerir 

menos de 130g por dia de carboidrato já pode se considerar a dieta 

como baixa em hidratos de carbono. Assim sendo, a tabela a seguir 

evidencia as respostas encontradas por meio dieta cetogênica: 

 

Tabela 01. Diferença de média das variáveis respostas antes e após a 

intervenção com a dieta cetogênica. 

* na mesma linha Indica diferença significativa ao teste t-student 

pareado (p<0,05) 

O estudo aplicado demonstrou que os alimentos que fazem 

parte da mesma, ou seja, seu cardápio, causa grandes melhorias em 

diversos fatores de risco. Entre eles, os triglicerídeos que diminuem e 

o HDL que aumenta. A pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue 

também tendem a reduzir significativamente.  

Como podemos observar por meio da tabela acima, em relação 

as variáveis, houve diferença significativa na média de todos os grupos 

relativo aos parâmetros bioquímicos e entropomêtricos estudados, 

após o termino do prazo estabelecido para análise dos pacientes. Ao 

analisarmos a variável peso encontramos uma média final equivalente 

a 8,30 de perca de peso. Além disso, observamos uma melhora, sendo 

algumas significativas dos índices de percentual de gordura, de glicose 

Variáveis Média no início Média no final Diferença de 

média 

Valor de 

p* 

Peso (Kg) 78,70*(±9,44) 70,40(±8,82) 8,30(±3,20) <0,001 

Índice de massa 

corporal (kg/m2) 

30,85*(±3,78) 27,61(±3,60) 3,25(±1,25) <0,001 

Percentual de 

Gordura (%) 

39,10*(±6,67) 32,06(±5,55) 7,03(±3,03) <0,001 

Glicose 

sistêmica 

(mg/dl) “Jejum” 

106,33*(±31,32) 88,13(±13,92) 18,20(±20,31) <0,001 

Colesterol total 

(mg/dl) 

225,13*(±47,08) 191,47(±35,79) 33,67(±21,18) <0,001 

HDL (mg/dl) 40,80(±9,51) 51,03*(±9,41) -10,23(±6,76) <0,001 

LDL (mg/dl) 115,16*(±37,55) 99,00(±30,31) 16,17(±12,08) <0,001 
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sistêmica, do LDL e aumento do HDL, como bom, e ainda redução do 

índice de massa corporal.  

Nagay (2009), assevera que o corpo digere os carboidratos 

transformando-os em açúcar simples, especialmente glicose, no trato 

digestivo. Dessa forma, esse açúcar acaba por cair na corrente 

sanguínea e aumentar o grau ou nível de glicose. Assim, com os níveis 

de açúcar elevados no sangue são tóxicos, o corpo reage com o 

hormônio insulina, que sinaliza para as células absorverem e conterem 

a glicose.  

Entretanto, diversas pessoas sofrem com esse sistema do corpo 

de lidar com a glicose. Ao cortar os carboidratos, você amortiza ou 

extingue a necessidade de insulina (PATEL, 2010). De tal modo, tanto 

os graus de glicose como também o de insulina reduzem bastante nas 

dietas sem carboidratos.  

Explicando, portanto, a diminuição da mesma como ocorreu 

com a amostra. Em relação aos níveis de HDL, verificamos uma 

melhora nos mesmos com a aplicação da dieta, assim como Shimazu 

(2010), o autor por meio de seus estudos, determinou que uma das 

melhores formas de elevar o HDL é consumir gordura.  

E, justamente a dieta low carb em seu cardápio inclui gordura 

em abundância. Explicando a elevação dos níveis de HDL. Já ao que 

diz respeito a diminuição dos níveis de triglicerídeos, ocorre que o 

consumo de carboidratos é se trata do fundamental ocasionador das 

elevadas taxas de triglicerídeos no sangue, sobretudo na forma de 

frutose. E quando se corta os carboidratos, os níveis de triglicerídeos 

tendem a cair de maneira drástica (THIO, 2011).  

Tais resultados encontramos por meio da análise de dados do 

estudo clinico, demonstram já a primeiro momento que a dieta low 

carb trata-se de fato de uma dieta que leva o paciente a perca de peso. 

Nesse mesmo sentido correlacionamos os dados coletados a 

autores como Willett (2004), Gilseberg (2000) e Aljada (2003) que por 

meio de seus estudos evidenciaram que as dietas com baixo teor de 
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carboidratos foram evitadas por muito tempo em razão da natureza rica 

em gordura das dietas e da hipercolesterolemia associada "predita".  

No entanto, os lípidos séricos geralmente melhoram com a 

dieta com baixo teor de carboidratos, especialmente as medidas de 

triglicerídeos e HDL. Em contraste, as dietas com alto teor de 

carboidratos, que reduzem o colesterol de lipoproteínas de alta 

densidade (HDL) e aumentam os níveis de triglicerídeos, exacerbam 

as manifestações metabólicas da síndrome de resistência à insulina 

(WILLETT, 2004).  

Finalmente, todas as gorduras elevam o colesterol HDL. A 

potência relativa das classes de ácidos graxos na elevação do colesterol 

HDL é saturada> monoinsaturada>> poliinsaturada (GINSBERG, 

2000).  

 Assim, é claro que a substituição da gordura total (de 

qualquer distribuição de ácidos graxos) por carboidratos resulta em 

reduções significativas no colesterol HDL (ALJADA, 2003). Ainda 

acerca destes pontos, Garcia (2016) assegura por meio de seus estudos 

que estas dietas de baixo teor de carboidrato além disso apresentam um 

perfil de segurança extraordinário, sem efeitos colaterais graves que 

tenham sido expostos nos numerosos estudos concretizados.  

Ocorre que além de seu próprio estudo, ou seja, outros estudos 

clínicos que foram analisados no decorrer de sua análise evidenciaram 

que esse tipo de cardápio ocasiona amplas melhorias em diferentes 

fatores de risco (PAOLI, 2014; SUMITHRAN et al., 2013). Entre eles, 

os triglicerídeos que atenuam e o bom colesterol que majora. Tanto a 

pressão arterial como os níveis de açúcar no sangue de mesmo modo 

tendem a diminuir expressivamente.  

Seguindo a linha de análise desempenhada por meio da 

observação de amostra em estudo, identificamos os dados trazidos pela 

tabela 02 que é responsável por explanar e dividir os grupos em dois 

conjuntos, em outras palavras, a parcela da amostra que utilizou o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313585/#B67
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termogênico aliado a dieta low carb, daqueles que realizaram só a 

dieta.  

Os termogênicos se tratam de substâncias comumente 

utilizadas por pessoas que praticam determinado tipo de atividade 

física e que ao mesmo tempo, buscam por meio da ação termogênica 

conservar o metabolismo acelerado para que o atleta tenha uma 

máxima queima calórica ao longo de seu dia. Ação termogênica 

constitui transformar em energia as calorias derivadas da gordura 

corporal e também da alimentação (BAUARU, 2007).   

Compreendendo toda ação e auxílio que os termogênicos são 

capazes de trazer para uma dieta regrada e acompanhada por um 

nutricionista, associamos a sua utilização a dieta low carb em busca de 

identificar se com o uso desse elemento os pacientes apresentarão uma 

perca de peso maior do que aqueles que não fizeram o uso de nenhum 

tipo de termogênico.  

Nesse sentido, observemos a tabela 2 responsáveis por 

evidenciar a diferença média das variáveis respostas entre os grupos 

que receberam o termogênico daqueles que não receberam: 

 

Tabela 2. Diferença média das variáveis respostas entre os grupos que 

receberam o termogênico e dos que não receberam o termogênico. 

Variáveis Termo

gênico 

Antes Depois Diferença de 

média 

P* 

Peso (Kg) 

Com 81,40*(±11,

53) 

72,07(±10,18) 9,33(±2,74) <0,001 

Sem 76,00*(±6,0

1) 

68,73(±7,19) 7,27(±3,37) <0,001 

P**    0,076  

Índice de massa 

corporal 

(kg/m2) 

Com 31,59*(±4,5

4) 

27,99(±4,13) 3,60(±1,00) <0,001 

Sem 30,12*(±2,8

0) 

27,24(±3,09) 2,89(±1,39) <0,001 

P**    0,117  

Percentual de 

Gordura (%) 

Com 39,46*(±8,6

8) 

31,20(±6,88) 8,26**(±2,60) <0,001 

Sem 38,73*(±4,0

8) 

32,93(±3,86) 5,80(±3,00) <0,001 
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P**    0,023  

Glicose 

sistêmica 

(mg/dl) 

“Jejum” 

Com 108,46*(±38

,37) 

87,26(±14,78) 21,20(±25,28)   0,006 

Sem 104,20*(±23

,43) 

89,00(±13,45) 15,20(±14,01) <0,001 

P**    0,428  

Colesterol total 

(mg/dl) 

Com 209,60*(±37

,31) 

174,07(±20,5

5) 

35,53 23,33 <0,001 

Sem 240,66*(±51

,79) 

208,87(±39,7

7) 

31,80 19,43 <0,001 

P**    0,638  

HDL (mg/dl) 

Com 35,80(±5,06) 50,00*(±9,08) -

14,20**(±6,2

5) 

<0,001 

Sem 45,80(±10,4

1) 

52,07*(±9,94) -6,26(±4,68) <0,001 

P**    <0,001  

LDL (mg/dl) 

Com 99,13*(±25,

67) 

84,53(±12,70) 14,60 14,47 0,002 

Sem 131,20*(±41

,36) 

113,47(±35,9

6) 

17,73 9,37 <0,001 

P**    0,487  

** Na mesma coluna indica diferença estatística ao teste t-student 

(p<0,05). 

 

Observa-se por meio da tabela acima, que aqueles que 

utilizaram de termogênico aliadas a dieta low carb aplicada aos 

pacientes, possuíram resultados melhores do que aqueles que passaram 

apenas pela dieta, sem possuir nenhum auxílio. 

 Ocorre que como Tinakos (2010) assegura, a digestão das 

proteínas exige muito mais energia do corpo que a quebra dos 

carboidratos, e como decorrência, existe uma aceleração do 

metabolismo como revide ao acréscimo do consumo de proteínas. Os 

aminoácidos além disso são fundamentais para a concepção de massa 

muscular, que por sua vez, gasta mais energia do que o tecido adiposo.  

Nesse sentindo, por existir essa conexão de aceleração de 

metabolismo, aliada também ao termogênico que causa o mesmo 

resultado, acredita-se que a amostra alcançou melhores resultados de 
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perca massa gorda em consequência dessa melhor “atividade” do 

corpo. 

 Ainda nesse sentindo, Sullivan (2010) menciona que a 

principal finalidade desta dieta é obrigar o corpo a empregar gordura 

como sua basilar fonte de energia. Quando isto acontece, o corpo 

começa um estado metabólico onde não mais alcança energia a partir 

da glicose.  

De tal modo, a decorrência é uma mobilização das reservas de 

gordura do organismo, suscitando queima de gordura, que passa a ser 

empregada como combustível para o metabolismo. Aliados ao uso do 

termogênico os benefícios encontrados neste tipo de dieta se expandem 

ainda mais. 

 Um terceiro ponto analisado por meio deste estudo foram os 

valores médios dos nutrientes recebidos na dieta cetogênica, ou seja, 

foram avaliados todos os nutrientes que envolveram a dieta dos 

pacientes em análise tendo como base o cardápio empregado aos 

mesmos. Observemos a tabela 03:  

 

Tabela 3. Valores médios dos nutrientes recebidos na dieta cetogênica 
Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Calorias (Kcal) 39,87 534,13 272,28 125,89 

Proteínas (g) 0,15 249,00 42,46 57,82 

Carboidratos (g) 0,39 26,26 7,54 7,47 

Lipídeos (g) 0,15 36,93 14,00 10,17 

Colesterol (mg) 0,00 752,00 210,31 215,29 

AG Mono (mg) 0,00 19,89 5,58 4,91 

AG Poli (mg) 0,08 14,44 2,58 3,56 

AG Sat (mg) 0,00 9,48 3,39 2,48 

Magnésio (mg) 3,67 177,46 46,85 44,16 

Potássio (mg) 70,06 841,72 456,96 275,99 

Sódio (mg) 0,73 811,15 190,44 196,53 

VIT B1 (mg) 0,00 0,50 0,21 0,15 

VIT B2 (mg) 0,00 0,52 0,20 0,13 

VIT B6 (mg) 0,00 0,61 0,09 0,17 

VIT C (mg) 0,00 45,43 10,03 13,09 

VIT E (mg) 0,00 2,40 0,33 0,82 

Cálcio (mg) 4,34 891,99 149,39 222,19 

Ferro (mg) 0,15 7,28 2,15 1,88 
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Fósforo (mg) 7,54 644,97 343,72 179,15 

Manganês (mg) 0,01 1,77 0,31 0,48 

VIT B3 (mg) 0,00 32,28 11,36 13,61 

VIT D (mg) 0,00 0,82 0,10 0,28 

Zinco (mg) 0,06 5,22 1,79 1,18 

VIT A (mg) 0,00 145,20 41,56 39,50 

FIBRA (g) 0,00 4,95 1,58 1,62 

Niacina (mg) 0,00 1,30 0,08 0,33 

 Aqui atentamos ao fato de que a dieta low carb possui como 

finalidade diminuir a quantidade de ingestão cotidiana de carboidrato, 

o que explica o próprio nome da dieta low carb, em português, baixo 

carbo. Existem diferentes variações para este tipo de dieta sendo as 

mesmas com diferentes restrições à quantidade e ao tipo de 

carboidratos admitidos durante o programa.  

Um ponto habitual entre todas as variações existentes é que o 

nutriente fundamental seja a proteína, contraída através de ovos, de 

carnes, de laticínios, seguida de gorduras boas, adequadas para a saúde, 

a exemplo do azeite (PICKENS, 2010).  

Contudo, compete aqui mencionar que tais dietas quando 

realizadas a longo prazo, se faz preciso que se esteja atento a não 

ocorrência de diminuição de determinadas variáveis que podem trazer 

malefícios para saúde do paciente, como evidenciamos no quadro 

acima.  

Acontece que a ingestão em pequenas doses, faz com que 

ocorra a deficiência acerca do recebimento de algumas delas, como por 

exemplo, as vitaminas B1 e B2, demonstraram uma média entre 0,21 

e 0,20, medidas estas que segundo a das DRIS não são recomendadas, 

a mesma assegura:  a recomendação de vitamina B1 é de 1.2 mg para 

homens e 1.1 mg para mulheres adultos, em caso de uma oferta menor 

que essas o paciente pode demonstrar sintomas que inicialmente 

podem serem indefinidos mas que incluem cansaço, irritabilidade, 

perda de memória e de apetite, distúrbios do sono, desconforto 

abdominal e perda de peso. Pode acabar surgindo uma significativa 
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carência de tiamina (beribéri), caracterizada por alterações nervosas, 

cerebrais e cardíacas, entre outros (NAP, 2008).  

Outra variável que sofreu uma queda acerca de sua necessidade 

foi a vitamina B6, a qual apresentou um média de 0,09, ocorre que 

segundo a das DRIS a recomendação desta vitamina é de 1.3 mg para 

homens até os 50 anos e após isso aumentar para 1.7mg, e para 

mulheres é de 1.3mg até os 50, e após isso, aumentar para 1.5 mg. 

Em adultos, a deficiência pode causar inflamação da pele 

(dermatite) e erupção cutânea avermelhada, gordurosa e escamosa. As 

mãos e os pés podem ficar entumecidos e com sensação de 

formigamento. A língua pode tornar-se dolorosa e avermelhada e a 

abertura da boca apresenta rachaduras. A pessoa pode sentir confusão, 

irritabilidade e ainda depressão.  

Compete aqui ressaltar que como as mesmas são necessárias 

para a formação das células vermelhas do sangue a sua deficiência 

pode vir a causa anemia (MSD, 2016). 

 No caso da vitamina D, está de mesma forma apresentou um 

baixo índice se tomarmos como base a tabela da DRI a qual recomenda 

tanto para os homens como também para as mulheres é de 5 ug por dia 

e aumenta para 10 ug por dia após os 50 anos. Nos adultos, a sua 

deficiência provoca fragilidade óssea, particularmente na coluna 

vertebral, na pelve e nas pernas. As zonas afetadas são dolorosas ao 

tato e podem também ocorrer fraturas (NAP, 2008). 

 Em relação as fibras a sua digestão diário é de no mínimo 25 g 

por dia o que demonstra que no estudo os pacientes apresentaram uma 

carência acerca desta variável, outra variável que evidenciou também 

certa deficiência foi a niacina, que apresentou uma médica de 0,08 

sendo que de acordo com a tabela da DRIS as s recomendações de 

ingestão diária para homens é de 16mg e para mulheres adultas é de 

14mg, a sua deficiência. 

Normalmente, as pessoas desenvolvem um eritema vermelho-

escuro simétrico, de aspecto semelhante às queimaduras produzidas 
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pelo sol e que piora quando se expõe à luz solar.  Todo o trato digestivo 

é afetado. A língua e a boca podem ficar inflamadas e vermelho-

escuras. A língua pode inchar, a boca pode arder e podem aparecer 

úlceras sobre ambas. A garganta e o esôfago também podem queimar. 

Outros sintomas incluem náuseas, vômitos, desconforto abdominal, 

constipação e diarreia (que pode conter sangue) (MSD, 2016). 

Diversos alimentos, a exemplo dos pães, dos legumes, dos 

vegetais, entre outros, são parte do conjunto de carboidratos. Em meio 

as suas funções, a fundamental delas é de fato, proporcionar energia ao 

corpo. Essa energia pode chegar aos múltiplos órgãos e alvos 

necessitados dentro do organismo de forma célere, proporcionada 

através dos carboidratos simples; ou de forma mais lenta, por meio dos 

carboidratos complexos (MOULLE et al., 2014).  

Aqueles que são considerados como sendo carboidratos 

simples tratam-se daqueles que são feitos a partir do uso da farinha 

branca assim como do açúcar refinado. Eles, logo que consumidos, são 

quebrados em glicose e, em seguida, em ATP.  

Apesar disso, quando não gastamos tanta energia, essa glicose 

fica armazenada para ser utilizada posteriormente. A substância 

responsável por quebrar e conduzir a glicose se chama de insulina, a 

mesma que, quando se encontra em ampla quantidade no organismo, 

eleva as reservas de glicose.  

Desta forma, quanto mais e em maior quantidade é consumido 

o carboidrato simples, mais reservas passam a serem formadas. Já nos 

casos dos carboidratos complexos estes são os alimentos integrais. Se 

tratam das frutas, dos legumes, dos vegetais, dos pães e biscoitos 

integrais. Eles são quebrados, da mesma maneira que os carboidratos 

simples, em glicose e, em seguida, em ATP.  

Todavia, o corpo quebra tal carboidrato de uma forma mais 

lenta, precisando de múltiplos processos para que dessa maneira ele 

chegue à maneira de ATP. Acontece que como este carboidrato é 
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quebrado de uma forma que é mais devagar, no decorrer de nosso dia 

a dia, dificulta-se a concepção de reserva.  

Por fim, analisamos a correlação entre as variáveis nutricionais 

e as demais variáveis, que consistiram: Redução do Peso (Kg); 

Redução do IMC (kg/m2); Redução do Percentual de Gordura (%); 

Redução da Glicose sistêmica (mg/dl) “Jejum”; Redução do Colesterol 

total (mg/dl); Aumento do HDL (mg/dl), e por fim, a redução do LDL 

(mg/dl).  

Nesse ponto, é conciso relacionar a teoria encontrada por meio 

dos estudos de Parks (2013) a esta realidade encontrada na amostra, o 

autor menciona que as dietas low carb, se demonstram sendo eficientes 

acerca do emagrecimento uma vez que ao diminuir o consumo de 

carboidratos e passar a alimentar-se mais de proteína e de gordura, os 

indivíduos sentem uma saciedade maior e automaticamente acabam 

consumindo um número menor de calorias. Colaborando dessa forma 

para uma perda de peso de uma maneira saudável.  

Outro ponto que é uma das maiores vantagens da deste topo de 

dieta é a redução do apetite. Assim sendo, observemos a última tabela 

de análise de dados: 

 

Tabela 4. Correlação entre as variáveis nutricionais e demais variáveis 

Variáveis Calorias 

r(p) 

Proteí

nas 

r(p) 

Carboidrat

os 

r(p) 

Lipídeos 

r(p) 

AG 

Mono 

r(p) 

AG Poli 

r(p) 

AG Sat 

r(p) 

Redução 

do Peso 

(Kg) 

0,04(0,8

9) 

-

0,12(0

,96) 

-

0,53*(0,0

3) 

-

0,13(0,66) 

-

0,38(0,1

5) 

0,26(0,3

3) 

0,39(0,13

) 

Redução 

do IMC 

(kg/m2) 

-

0,03(0,9

3) 

0,02(0

,93) 
-

0,50*(0,0

4) 

-

0,19(0,48) 

-

0,41(0,1

1) 

0,18(0,5

1) 

0,32(0,24

) 

Redução 

do 

Percentual 

de 

Gordura 

(%) 

-

0,06(0,8

3) 

-

0,19(0

,47) 

-

0,32(0,23) 

-

0,16(0,55) 

-

0,31(0,1

6) 

0,25(0,3

4) 

0,28(0,35

) 
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Redução 

da Glicose 

sistêmica 

(mg/dl) 

“Jejum” 

0,12(0,6

6) 

0,41(0

,11) 

0,09(0,74) -

0,06(0,83) 

0,11(0,6

9) 

-

0,14(0,6

1) 

0,01(0,97

) 

Redução 

do 

Colesterol 

total 

(mg/dl) 

-

0,14(0,6

1) 

0,13(0

,63) 

0,07(0,79) -

0,13(0,64) 

-

0,13(0,6

4) 

-

0,89(0,7

4) 

-

0,25(0,34

) 

Aumento 

do HDL 

(mg/dl) 

-

0,13(0,6

3) 

-

0,17(0

,52) 

-

0,28(0,28) 

-

0,28(0,29) 

-

0,30(0,2

6) 

-

0,35(0,1

8) 

-

0,20(0,47

) 

Redução 

do LDL 

(mg/dl) 

-

0,12(0,6

5) 

0,39(0

,13) 

0,21(0,43) -

0,20(0,45) 

0,04(0,8

9) 

-

0,26(0,3

2) 

-

0,33(0,21

) 

r = coeficiente de correlação de Pearson; IMC = Índice de 

massa corporal.  

p = * nível descritivo; p<0,05 existe correlação entre as variáveis 

(direta ou inversa). 

 

Não houve correlação estatisticamente significativa entre o 

consumo de energia e os macronutrientes (proteínas e lipídeos) e tipos 

de lipídeos e valores de perda de peso, IMC, redução do percentual de 

gordura, redução da glicose sistêmica, LDL, HDL e colesterol total 

(Tabela 4).  

Somente houve correlação estatisticamente significativa entre 

redução do carboidrato quando comparados a redução de peso e IMC.  

Estando está uma correlação negativa, ou seja, quanto menor o 

consumo de carboidrato maior a perda de peso e IMC.   

Para os valores de “r” significativos, obteve-se correlação 

moderada (0,5) os demais valores oscilaram significativos obtiveram 

correlação fraca. Evidenciando por fim, a redução do peso dos 

pacientes, demonstrando dessa maneira a eficiência deste tipo de dieta.  

A principal finalidade desta dieta é obrigar o corpo a empregar 

gordura como sua consistindo em sua basilar fonte de energia. Quando 
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tal episódio acontece, o corpo começa um estado metabólico no qual 

não mais obtém energia a partir da glicose.  

Desta maneira, o resultado é uma mobilização das reservas de 

gordura do organismo, provocando queima de gordura, que passa a ser 

empregada como combustível para o metabolismo. Cortar carboidratos 

da alimentação é uma das formas mais simples e eficazes de 

emagrecer, o que acabou por ficar evidente na amostra, especialmente, 

nos casos em que a mesma associou a utilização de termogênico a 

mesma.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

 O estudo foi capaz de comprovar que a dieta low carb pode, até 

mesmo, ajudar o paciente a perder peso e aperfeiçoar a sua saúde, 

organizando a sua alimentação. Isso porque a dieta cetogênica faz com 

que a pessoa entre em um estado de cetose, ou seja, um estado 

metabólico no qual a gordura municia a maior parcela da energia para 

o corpo.  

 Foi possível compreender por meio da análise do estudo clínico 

que um período de dieta cetogênica baixa em carboidratos pode ajudar 

a controlar a fome ao mesmo tempo que pode melhorar o metabolismo 

oxidativo da gordura e, portanto, reduzir o peso corporal, como foi o 

caso demonstrado por meio deste estudo. 

 A duração da dieta cetogênica pode variar de um mínimo (para 

induzir a cetose fisiológica) de 2-3 semanas até ao máximo (seguindo 

um princípio geral de precaução) de muitos meses (6-12 meses). 

Corretamente entendido a dieta cetogênica pode ser uma ferramenta 

útil para tratar de casos de obesidade, ou simples perca de peso, de 

mesma maneira, que uma ferramenta para o controle de glicose, 

colesterol, HDL E LDL. Além disto, o estudo evidenciou ainda que se 

associado ao uso de termogênico, esta dieta se demosntra como sendo 
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ainda mais eficiente, mostrando dessa forma resultados de perca de 

massa gorda e aumento do HDL . 

 Múltiplos estudos na literatura corroboram resultados 

benéficos no emprego de dietas restritas em carboidrato, contudo, se 

faz necessário mais estudos são em busca de investigar mais em 

detalhes os possíveis mecanismos terapêuticos, sua eficácia e 

segurança.  

 Em outras palavras, se faz necessario a existencia de novos 

ensaios clínicos que avaliem a segurança assim como a eficácia a longo 

prazo dos deste tipo de dieta. Monitorando os maiors beneficios e as 

desvantagens da aplicaçao desta dieta, assim como o monitoramento 

cuidadoso dos fatores de risco e outras variáveis associadas à saúde 

parece razoável.  

 Apesar das preocupações, resultados de estudos indicam que 

existem importantes e mal compreendidos efeitos de restrição de 

carboidrato que merecem uma investigação mais aprofundada pois a 

ferramenta se demonstrou como sendo eficaz, mas outros estudos 

devem ser levados em consideração devido ao número de participantes 

nesta pesquisa e dados como ganho de massa magra e retenção de 

líquido que não foram contemplados neste trabalho, merecem ser 

estudados. 
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RESUMO: O desequilíbrio oxidativo parece ter um papel 
importante no desenvolvimento de alguns distúrbios 
neuropsíquicos como ansiedade e depressão. Quando a 
produção de espécies reativas de oxigênio - EROs se torna 
maior do que as defesas oxidantes no cérebro pode provocar 
danos oxidativos a proteínas, lipídios e DNA e pode induzir 
neurodegeneração. A peroxidação das membranas lipídicas 
cerebrais inidicada pela levação do malonaldeído (MDA) está 
associado a elevação de sintomas de ansiedade e depressão. 
O exercício regular tem demonstrado efeitos benéficos, na 
resposta adaptativa na regulação do sistema antioxidante 
enzimático e a modulação do dano oxidativo no cérebro, por 
meio da redução do MDA e elevação dos níveis de glutationa, 
induzindo redução no comportamento de ansiedade. Além 
disso, pesquisas tem demonstrado que o exercício físico 
moderado pode modular os níveis o fator de crescimento 
derivado do cérebro (BDNF – Brain Derived Neurotrophic 
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Factor), responsável por várias funções sinápticas e integridade 
neuronal. A compreensão destes mecanismos visa esclarecer  
como o exercício físico pode auxiliar prevenir ou auxiliar 

tratamento de doenças neuropsíquicas. 

 

Palavras-chave: Exercício físico. Estresse oxidativo. Distúrbios 

neuronais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os benefícios do exercício físico para a saúde corporal e 

emocional, como seus efeitos psicológicos positivos, estão bem 

estabelecidos na literatura. A atividade física regular de 

intensidade moderada, como caminhar, andar de bicicleta ou 

participar de esportes, melhora a resistência cardiorrespiratória, 

reduz os riscos de desenvolver doenças crônicas não 

degenerativas como hipertensão, obesidade, diabetes mellitus 

e também a depressão (WHO, 2014).   

No cérebro, o aumento do stress oxidativo pode ocorrer 

devido maior demanda por oxigénio excessiva e geração 

elevada de espécies reativas de oxigénio (ROS) pelo sistema 

de transporte de elétrons mitocondrial, bem como reações 

catalisadas por enzimas, tais como oxidase de xantina e 

desidrogenase NADPH (VOLLERT et al 2012). O aumento do 

estado oxidante e pró-inflamatório danificam a arquitetura 

celular normal inibindo processos normais de sobrevivência 

celular, neurogênese e neuroplasticidade o que desencadeia 

alterações de ansiedade no comportamento de ansiedade 

(MOYLAN et al., 2013).   

No entanto, o tipo de exercício, o tempo e a intensidade 

deve ser considerado quando se busca uma alternativa para 
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controlar o estado oxidativo e inflamatório nos tecidos a fim de 

evitar maiores danos nas celulares. Pesquisas tem 

demonstrado que o exercício físico regular leve e moderado 

exerce efeitos positivos sobre sintomas de transtorno de 

ansiedade e transtorno de humor e depressão ( AFZALPOUR 

et al., 2015; PATCKI et al., 2014; MOILAN et al., 2013;), 

enquanto que os exercícios intensos tem demonstrado piores 

aumento do estresse oxidativo e depleção das defesas 

antioxidantes no cérebro. Aumento do estresse oxidativo 

causada por produção excessiva de ROS e a defesa 

antioxidante intrínseca contribui para a interrupção da barreira 

hematoencefálica (BBB), por vários mecanismos tais como: 

danos oxidativos a células moléculas, reorganização do 

citoesqueleto e regulação mediadores inflamatórios (LUCKE-

WOLD et al. 2014). De acordo com Roh et al., (2017), o 

exercício vigoroso pode aumentar o estresse oxidativo e os 

níveis de fatores neurotróficos do sangue e induzir também a 

ruptura da barreira hematoencefálica (BBB).  

Portanto, o objetivo deste objetivo foi descrever sobre  a 

relação do exercício físico e estresse oxidativo sobre o sistema 

nervoso, considerando os fatores que poderiam influenciar ao 

surgimento de doenças neurodegenerativas. 

 

1 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho foi trata-se de uma revisão de 

literatura. O levantamento biblioFigura foi realizado nas bases 

de dados internacionais Science Direct (Elsevier) e Web of 

Science, considerando-se como critérios de inclusão artigos 

científicos publicados no período de 2012 a 2017, na língua 

http://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez15.periodicos.capes.gov.br/V/UKCVKB8AC2LRTY7AUR4QNPTUPMD9JBX4PLB76V2EN26VJ19XYP-16110?func=native-link&resource=CAP00817
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inglesa, sendo utilizados os seguintes descritores: “oxidative 

stress”, “physical training”, e “Neurodegeneration”. Excluíram-

se os artigos que não tratavam especificamente do tema. Os 

artigos foram selecionados e analisados na íntegra, sendo 

posteriormente sintetizados os dados principais de cada artigo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Repercussões do estresse oxidativo no cérebro 

 

O estresse oxidativo ocorre de um desequilíbrio entre a 

produção de substâncias oxidantes e as defesas antioxidantes 

do organismo. Dessa forma, pode ser definido como um 

aumento da produção de radicais livres que podem reagir com 

componentes celulares e teciduais, em detrimento das defesas 

antioxidantes (RADAK et al., 2016). A mitocôndria, por meio da 

cadeia transportadora de elétrons, é a principal fonte geradora. 

O sistema de defesa antioxidante tem a função de inibir e/ou 

reduzir os danos causados pela ação deletéria dos radicais 

livres e/ou espécies reativas não radicais. Esse sistema, 

usualmente, é dividido em enzimático (superóxido dismutase, 

catalase e glutationa peroxidase) e não-enzimático. No último 

caso, é constituído por grande variedade de substâncias 

antioxidantes, que podem ter origem endógena ou dietética. 

Devido o cérebro possuir alta demanda de oxigênio e sua 

abundância de substratos altamente peroxidizáveis, como os 

fosfolipídeos de membrana neuronal (RADAK et al., 2013), 

torna-se um tecido vulnerável aos efeitos das espécies reativas 

acarretando em peroxidação lipídica, carbonilação de proteínas 

e danos ao DNA celular e, que ocasionam alterações das 
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funções celulares, danos teciduais  e leva ao consumo das 

defesas antioxidantes  orgânicas (KROLOW et al., 2014). 

A peroxidação lipídica constitui uma reação em cadeia 

dos ácidos gordos polinsaturados das membranas celulares, 

gerando radicais livres que alteram a permeabilidade, fluidez e 

integridade das mesmas (GHANDI; ABRAMOV, 2012). O 

mecanismo pelo qual os EROS promovem a peroxidação 

lipídica (Figura 1) consiste na retirada de um átomo de 

hidrogênio do grupo metileno de ácido graxo insaturado, 

formando, cnsequentemente, radicais livres, como o radical 

peroxila e, em seguida, vão sendo formados vários produtos de 

oxidação secundários, como aldeídos, hidrocarbonetos e 

cetonas, sendo alguns, sendo alguns desses produtos usados 

como biomarcadores para investigar a relação de uma 

substância com os estágios finais da peroxidação lipídica, como 

é o caso do malonaldeído (MDA) (MOON; SHIBAMOTO, 2009). 

No cérebro, os produtos de oxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados ácidos, especialmente ácido araquidônico e 

ácido docosahexanoico, que são abundantes, geram  

malondialdeído e 4-hidroxinonenal (KROLOW et al., 2014). O 

MDA é capaz de causar prejuízos a vários processos 

fisiológicos através de sua capacidade de reagir com moléculas 

como proteínas e DNA. Neste sentido, a elevação dos níveis de  

MDA é indicativo do aumento do estresse oxidativo no cérebro, 

que tem sido relacionado ao acometimento de doenças 

neurodegeneraticas e aumento do comportamento de 

ansiedade e depressao (STEECAMP et al., 2017). 
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Figura 1: Mecanismo de peroxidação lipídica  

 

Pesquisa realizada por Brocardo et al., (2012) 

verificaram que o comportamento de ansiedade e depressão 
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em ratos adultos foram associados a mudanças nos parâmetros 

de estresse oxidativo, tais como, níveis aumentados de 

peroxidação lipídica e oxidação protéica, e redução em níveis 

de glutationa no hipocampo e no cerebelo. Por sua vez, Salim 

et al., (2010) também constaram que ratos expostos a 

diferentes protocolos de indução do estresse oxidativo (xantina 

0,1% na água potável e injeções intraperitoneais de xantina 

oxidase), aumentaram os níveis dos marcadores de estresse 

oxidativo, 8- isoprostano (no soro e urina) e MDA (no hipocampo 

e amígdala), quando comparados aos controle e, também 

apresentaram aumento do comportamento de ansiedade.  

Em trabalho de revisão publicado por Ghandi e Abramov 

(2012) eles apresentam várias pesquisas na qual o estresse 

oxidativo está associado com doenças neurodegenerativas, tais 

como a doença de Alzheimer (AD) e doença de Parkinson. Em 

estudos com humanos e animais, demonstraram que AD é 

caracterizada por perda neuronal progressiva associada com 

agregação de proteína  β-amilóide extracelular (βA) formando 

placas intracelulares, e que os cérebros tanto de pacientes 

como de animais AD também mostram evidência de lesão 

mediada por ROS, aumento de níveis de malondaldeído e 4-

hidroxinonais no cérebro e líquido cefalorraquidiano.  

O motivo dessa vulnerabilidade dos neurônios ao 

estresse oxidativo tem sido relacionado a baixas concentrações 

de glutationa nestas células, em comparação com outros 

tecidos. Dessa forma, o dano induzido pelo estresse oxidativo 

no cérebro pode levar à apoptose neuronal, desencadeando a 

início de distúrbios neurodegenerativos (REYNOLDS et al, 

2007; ROH et al., 2017).  

O sistema de defesa antioxidante tem a função de inibir 

e/ou reduzir os danos causados pela ação dos radicais livres ou 
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das espécies reativas não-radicais. Esta ação pode ser 

mediada por diferentes mecanismos de ação, tais como: 

impedindo a formação dos radicais livres ou espécies não-

radicais (sistemas de prevenção), impedindo a ação desses 

(sistemas varredores) ou, ainda, favorecendo o reparo e a 

reconstituição das estruturas biológicas lesadas (sistemas de 

reparo) (MAZZETI et al, 2015).  

O principal antioxidante no sistema nervoso central é a 

glutationa (GSH) (CARVALHO et al. (2014), que consiste em 

um tripéptido de glutamato, cisteína e glicina caracterizada por 

um grupo de tiol reativo e uma ligação γ-glutamil. O GSH 

reduzido pode agir de forma não-enzimática diretamente com 

radicais de superóxido, radicais de hidroxilo, óxido nítrico e 

radicais de carbono para remoção destes (SALMINEN et al, 

2014).  A Glutationa está presente no organismo em suas 

formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG). A síntese de GSH 

asssociada com a redução de GSSH, promove a manuntenção 

do estado redox intracelular, funcionando como co-fator para 

enzimas citoplasmáticas e indutores de certas modificações 

translacionais em diversas proteinas (DRIGEN et al. 2014).  

O mecanismo de conversão da GSH em GSSG (Figura 

2) é catalisada pela enzima Glutationa peroxidase (GPx) 

durante os períodos de estresse oxidativo (SALMINEN et al, 

2014), essa reação está acoplada à redução do H2O2 em água. 

A quantificação de glutationa pode indicar ainda uma possível 

correlação entre a diminuição das atividades de enzimas 

antioxidantes, como a glutationa peroxidase, e o aumento nos 

níveis de bases de DNA lesadas devido ao dano oxidativo, 

comprovando a hipótese de que reações que levam à formação 

de radicais livres (MAZZETI et al, 2015).  
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Quando o sistema de defesa GSH está comprometido no 

cérebro ocorre elevação estresse oxidativo e consequentes 

danos as células neuronais, que desencadeia o 

desenvolvimento de doenças neurológicas. Mazzetti et al. 

(2015) relatou uma associação entre a depleção de glutationa 

e doença de Parkinson e Alzheimer, assim como aumento do 

comportamento de ansiedade e depressão.  

 

Figura 2: Mecanismo de conversão da GSH em GSSG 

 

 
 

Segundo Ghandi e Abramov (2014), as células cerebrais 

e especialmente os neurônios requerem proteção antioxidante 

por vários motivos. Priemeiro, eles exibem maior consumo de 
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oxigênio em comparação com outros tecidos. Segundo, os 

neurônios, têm uma longa vida duração. Terceiro, a presença 

do óxido nítrico tem um papel proeminente no cérebro, e 

formam espécies de nitrogênio reativo como o peroxinitrito, em 

combinação com algumas formas de oxigênio, como 

superóxido. O óxido nítrico pode participar da nitrosilação de 

proteínas; no entanto, o peroxinitrito é altamente reativo alterar 

funções de proteínas importantes, como as neurotrofinas. 

 

Efeito do exercício físico no estresse oxidativo cerebral 

 

A maioria dos estudos que determinam os efeitos do 

exercício sobre o cérebro e saúde mental, utilizam um programa 

de exercícios que se concentram em grande parte no 

condicionamento cardiorrespiratório, utilizando formas de 

exercícios aeróbicos que utilizam atividade prolongada de 

grandes grupos musculares, como por exemplo, os exercícios 

em esteiras rolantes (EL-KADER et al., 2016; RADAK et al, 

2016). O treinamento regular de exercícios tem benefícios 

generalizados para a saúde afetando positivamente quase 

todos os sistemas de órgãos do corpo. O treinamento de 

exercícios é clinicamente comprovado, como intervenção 

primária que pode atrasar, e em muitos casos prevenir 

desordens metabolismo (BOOTH et al., 2012). 

A corrida em esteira, por exemplo, ativa as respostas 

neuroendócrinas de estresse e obriga o animal a correr em uma 

velocidade constante, de acordo com as configurações de 

treinamento físico do experimento: tempo, duração, velocidade 

e inclinação. O treinamento de intensidade controlada em 

esteira induz algumas dos maiores e mais consistentes efeitos 

do treinamento físico.  Segundo Radak et al., (2016) o exercício 
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desafia o estado redox no cérebro, e quando realizada 

regularmente, pode induzir aumento dos níveis de enzimas 

antioxidantes, aumento da resistência contra o estresse 

oxidativo, e melhorada a função fisiológica.  Porém, o tipo e 

intensidade de exercício podem induzir diferentes efeitos sobre 

os mecanismos inflamatórios e anti-oxidantes no organismo. 

Além de induzir o aumento do número de novas células do 

hipocampo. Além disso,observa-se uma resposta diferenciada 

entre as regiões cerebrais ao tipo de intensidade, e a 

quantidade de O2 presente em cada região do cérebro 

(AFZALPOUR et al., 2015). 

Trabalho de revisão realizado por Mikkelsen et al., 

(2017), descreve os efeitos positivos do exercício sobre os 

estados de humor, como ansiedade, estresse e depressão, 

através de mecanismos fisiológicos e bioquímicos, incluindo 

endorfinas, mitocôndrias, mTOR, neurotransmissores e o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal. Neste trabalho foi demonstrado 

também que, o exercício mostrou reduzir a inflamação através 

de vários processos diferentes (inflamação, citocinas, 

receptores semelhantes a pedos, tecido adiposo e via o tom 

vagal), o que pode contribuir para melhores resultados de 

saúde em pessoas que sofrem de transtornos de humor. A 

repercussão do exercício sobre os mecanismos controladores 

dos sintomas de ansiedade e depressão estão apresentados na 

Figura 3. 

O papel do exercício físico na melhora das funções do 

sistema nervoso central e na sua integridade é mediado por 

vários mecanismos. Os efeitos ansiolíticos do exercício físico 

acontece, em parte por meio de mecanismos anti-inflamatórios 

e anti-oxidantes (RADAK et al., 2016; MOYLAN et al., 2013). 

Estudos tem demonstrado que o exercício regular induz 
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aumento na produção fatores neutróficos, especialmente Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e do Nervo de 

Crescimento (NGF) responsável por várias funções sinápticas, 

induzindo estímulo à maturação, nutrição, crescimento e 

integridade neuronal (ÖZBEYLI et al., 2017; OTSUKA et al., 

2016; RADAK et al., 2013). 

Figura 3: Os efeitos complexos do exercício para melhorar o 

estresse, ansiedade e depressão. 
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A elevação da concentração do BDNF e GDNF no 

hipocampo, respectivamente está relacionada com a melhora 

da função da memória e coordenação de animais quando 

submetidos ao exercício físico moderado e alta intensidade com 

intervalo (HIT) (MOYLAN et al., 2013; AFZALPOUR et al., 

2015). 

Pesquisa realizada por Özbeyli et al, (2017) investigou os 

prováveis efeitos protetores dos exercícios aeróbicos e de 

resistência e a combinação destes dois métodos (aeróbico + 

resistência) em ratas submetidas a ovariectomia em modelo de 

doença de Alzheimer. Os resultados demonstraram melhora na 

memória no modelo de Alzheimer induzido por todos os tipos 

de exercícios. Os níveis de glutationa foram aumentados e os 

níveis de malondialdeído foi reduzido. Concluindo que, os 

diferentes modelos de exercícios podem ter efeitos protetores 

na fase de desenvolvimento do Alzheimer através da redução 

do estresse oxidativo e melhora do sistema antioxidante e a 

plasticidade cerebral. Já Patcki et al., (2014), verificaram que o 

exercício moderado em esteira diminuiu os sintomas de 

ansiedade e memória de ratos. Além disso, o exercício 

normalizou reduziu o estresse oxidativo induzido e ajustou as 

resposta antioxidantes. 

Cargas de treinamento muito elevada podem ser 

prejudiciais, por induzir de um estado inflamatório que pode 

aumentar o risco de desenvolvendo infecções menores, como 

infecções do trato respiratório superior. Os efeitos inflamatórios 

do exercício podemcontribuem para uma redução da eficácia 

do sistema imunológico (GLEESON et al., 2011). Embora isso 

possa representar um problema para os atletas de elite, que 

precisam manter ótimo desempenho atlético, para a maioria da 

população verifica-se ,predominantemente, exercícios de 
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intensidade moderada serve como medida protetora contra a 

suscetibilidade a infecções e saúde mental. 

Em estudos com humanos, o exercício físco também 

modulou diretamente a neurotransmissão e atividade neuronal, 

como consequência da melhora do processo de mielinização 

(GIBSON et al., 2014), e o exercício de corrida melhorou os 

processos de aprendizagem e memória, pelo aumento da 

neurogênese (NOKIA et al., 2016; KIM; SUNG, 2017). 

Pietrelli et al., (2012) avaliou os efeitos do exercício 

aeróbico sobre a função cognitiva e comportamento relacionado 

à ansiedade em ratos de diferentes idades. Estes autores 

criaram um programa de treinamento aeróbico com a esteira 

funcionando seguindo os princípios básicos da formação 

humana, e assumindo que os ratos têm as mesmas adaptações 

fisiológicas, com intensidade ajustada ao nível de aptidão e 

idade, e VO2 máximo de 60-70%. Os ratos treinados 

aerobicamente apresentaram maior desempenho cognitivo 

medido, demonstrando que o exercício teve um efeito 

cumulativo e amplificador sobre memória e aprendizagem. Em 

conclusão, o exercício demostrou efeito neuroprotetor, efeitos 

restaurativos sobre o envelhecimento fisiológico do cérebro, e 

reduziu os comportamentos relacionados à ansiedade. 

Outro fator a ser considerado é que, o controle do 

estresse oxidativo no cérebro pode ser potencializado com o 

consumo de nutrientes. Entre os principais nutrientes que tem 

sido estudado, destacamos aqui, os lipídeos.  Os ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPIs), ácido linoléico (AL 18:3 ω-6) e ácido 

α-linolênico (AAL 18:2 ω-3), são vitais para o bom 

funcionamento do organismo. Os AGPIs compõem os 

fosfolipídios das membranas de neurônios, sendo capazes de 

alterar as características físico-químicas das membranas 
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neuronais, promovendo assim, alterações na função cerebral 

(MARSZALEK, LODISH, 2005; RACHETTI, 2013). 

A suplementação de óleo de peixe, iniciada a partir de pré-

natal até meia-idade, e um programa de exercício físico 

aplicado em toda a vida induziu melhor desempenho cognitivo 

(RACHETTI et al., 2013). Texeira et al., (2015), ao avaliar a 

influência do exercício físico sobre parâmetros de 

comportamento e estado enzimático de ratos suplementado 

com diferentes ácidos graxos dietéticos, verificou que os 

animais que consumiram dieta com gordura hidrogenada 

apresentou memória de aquisição diminuída, em comparação 

com o grupo que consumiu dieta com óleo de soja, mas o 

exercício físico reverteu este efeito. Portanto, o perfil de ácidos 

graxos consumido pode melhorar o padrão comportamental. 

Porém, quando quando estes lipídeos promovem efeitos 

negativos no funcionamento cerebral, a associação do exercício 

físico pode reverter esses danos.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A literatura consultada trás várias evidências sobre a 

relação entre o estresse oxidativo e suas repercussões a nível 

de sistema nervoso. Os efeitos do exercício sobre modulação 

do estresse oxidativo, função cognitiva e plasticidade sináptica 

nos mecanismos neurotróficos apresentam diferentes 

respostas cerebrais, dependente do modelo e da intensidade 

do exercício. Porém, apesar dos importantes resultados já 

mencionados, pesquisas adicionais são necessárias para 

melhor padronização dos métodos afim de compreender melhor 

os mecanismos fisiológicos e bioquímicos promovidos por cada 
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modelo adotado para elucidar os mecanismos de ação que o 

exercício físico promove sobre sistema nervoso central. 
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RESUMO: O CLA, um grupo de isômeros do ácido linoleico, 

vem sendo bastante estudado devido aos seus efeitos 

biológicos em alguns sistemas orgânicos, porém o seu efeito 

no SNC ainda não está totalmente elucidado. Sendo assim, 

este trabalho tem como objetivo, realizar uma revisão de 

literatura sobre o tema, procurando esclarecer dúvidas 

existentes.O CLA é naturalmente encontrado em produtos de 

ruminantes, como a carne e o leite. Os efeitos deste ácido 

graxos no organismo vem sendo bastante estudados. 

Pesquisas mostram melhora na osteoporose, obesidade, 

hiperinsulinemia, hipertensão e alguns tipos de câncer 

associadas ao consumo de CLA. Com relação ao SNC, foi 

encontrado que os ácidos graxos são essenciais para formação 

deste sistema e que a dieta torna-se fator importante para 

melhora de suas funções. Segundo as pesquisas, o CLA 

exerce efeito positivo também no cérebro. Pesquisa in vitro 

observou que o CLA protegeu neurônios corticais embrionários 

de morte excitotóxica causada pelo efeito do glutamato. Estudo 
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realizado com ratos mostrou que o CLA foi capaz de acelerar o 

aparecimento do reflexo recuperação do decúbito em queda 

livre, comprovando melhora no desenvolvimento do animal. 

Também foram encontrados estudos que mostram queo CLA 

melhora estresse oxidativo e também a ansiedade, uma vez 

que os dois problemas estão relacionados. 

Palavras-chave: Ácido linoleico conjugado. Ácidos 
graxos essenciais. Sistema nervoso. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os padrões dietéticos sofreram diversas transformações, 

sendo a mais recorrente a mudança no tipo de gordura 

consumida. Por esse motivo diversos estudos vem analisando 

inúmeras dietas ricas em gorduras ofertadas a ratas no período 

de gestação (GE et al. 2013) e lactação (SABEN et al. 2014) 

afim de descobrirem os benefícios ou os malefícios que essa 

dieta pode ocasionar a mãe e a prole (PARENTE; AGUILA; 

MANDARIM-DE-LACERDA, 2008).   

Dentre os ácidos graxos que podem trazer benefício a 

saúde está o ácido linoleico conjugado (CLA). O CLA se refere 

a um grupo de ácidos linoleico que é produzido naturalmente 

através da biohidrogenação e isomeração de ácidos graxos por 

bactérias presentes no rúmen de diferentes animais, tais como 

vacas e cabras (BHATACHARYA et al. 2005). Umas das 

principais fontes de CLA são o leite e carne de ruminantes 

(ERIKSEN et al. 2008). 

Este ácido graxo vem sendo bastante estudado, porém 

ainda existe muita controvérsia em relação ao seu potencial 

efeito ao organismo. Estudos experimentais mostram o 

potencial deste ácido graxo na intervenção profilática de várias 
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doenças, incluindo obesidade, hipertensão e câncer (HALADE; 

RAHMAN; FERNANDES, 2010; FURLAN et 

al.,2013;JELIŃSKA et al., 2014). Contudo, estudos que 

mostrem a ação do CLA no SNC ainda são escassas.  Alasnier, 

et al., (2002), afirmaram que a incorporação do CLA no cérebro 

só foi detectado em alguns casos e em concentrações muito 

baixas. Em contraste, não há dados disponíveis quanto ao fato 

dos metabolitos do CLA serem incorporados no cérebro, à 

medida que são, em vários outros tecidos (BANNI et al., 2004). 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo 

revisar aspectos centrais da literaturacomo forma de esclarecer 

questões pertinentes ao tema, contribuindo para a 

disseminação de novas informações que sejam relevantes e de 

grande valia para o meio científico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de 

dados: Science Direct, Períodicos CAPES, Pubmed e 

Scielo,considerando relevantes artigos publicados nos últimos 

cinco anos e na língua inglesa. Para tanto, utilizou-se os 

seguintes descritores: ácido linoleico conjugado; ácidos graxos 

essenciais; sistema nervoso; cérebro; metabolismo; memória; 

ansiedade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Ácido Linoleico Conjugado compreende um grupo de 

isómeros posicionais e geométricos, formados a partir da 

biohidrogenação do ácido Linoleico no rúmen dos animais, 
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como também de forma endógena pela conversão do ácido 

vacênico (Basiricò, et al., 2017). Os principais isómeros do CLA 

que são conhecidos pelas suas propriedades benéficas são 

Cis-9, trans-11 C18: 2, trans-10, cis-12 C18: 2 e trans-9, trans-

11 C18: 2 (RENES et al., 2017). 

Este lipídio é naturalmente encontrado em produtos de 

origem animal, sendo os produtos de ruminantes as fontes 

mais ricas de CLAs, incluindo ácido rumênico. A carne desses 

animais é a fonte mais rica de isomeros de CLA na dieta 

humana, podendo também ser encontrado em produtos lácteos 

(HUR et al., 2017), e produtos de aves de capoeira, frutos do 

mar e óleos vegetais (HUR et al.,2007).  

 Os isómeros do CLA são absorvidos e incorporados nos  

tecidos adiposos e fosfolípidos de membrana e a sua 

acumulação nos tecidos animais é dependente da quantidade 

ingerida na dieta e da frequência da ingestão (Hur et al., 2007; 

Hur et al., 2017). Estudos mostram que a adiministração de 

CLA na dieta aumenta consideravelmente o conteúdo de 

isômeros nas carne de animais (CORDERO et al., 2011; 

SCHIAVON et al., 2011). Portanto, a melhor forma de aumentar 

a concentração de CLA nos tecidos animais pode ser 

aumentando o CLA na dieta e sua frequência na administração, 

entretanto pode diminuir a relação custo/benefício (HUR, 

2017). 

O óleo de soja é uma boa opção para ser utilizado como 

precursor de CLA no rúmen pois apresenta alto conteúdo de 

isómeros de CLA (BAUMAN; GRIINARI, 2003). No geral, o óleo 

de cártamo é mais utilizado para a síntese de CLA porque 

contém maior quantidade de ácido linoleico (cerca de 50-70%) 

que outros óleos vegetais (HUR, 2017). De acordo com Manso, 

Gallardo e Guerra-Rivas (2016) o tipo e a quantidade de 
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gordura e a forragem em rações de ovelha são fatores 

importantes para serem levados em conta, a fim de produzir 

carne de carneiro e cordeiro com melhor perfil de ácidos 

graxos, dando origem a produtos de melhor qualidade, 

satisfazendo assim a necessidade do consumidor. 

Óleos vegetais são ricos em triglicerídeos, tal como 

girassol (45 a 68%) e óleo de cártamo (75 a 80%), porém são 

pobres em CLA, 0,1 mg CLA / g de óleo em óleo de coco e 0,7 

mg CLA / g de óleo para o óleo de cártamo. Isómeros de CLA 

são produzidos industrialmente a partir da hidrólise total de 

triglicerídeos presentes em óleos vegetais (girassol e cártamo) 

(BOYLSTONE; BEITZ, 2002). Pesquisa busca manipular a 

ração de ruminantes aumentando os teores de CLA na carne e 

leite, com a finalidade de alterar a relação n-6/n-3 nesses 

alimentos, aumentando o conteúdo de AGPI e CLA 

simultaneamente e facilitando o consumo pela população 

(ALFAIA et al.  2009). Alfaia et al. (2009), verificaram que 

ingestão das gramíneas pelos ruminantes aumentou os teores 

de ácido α – linolênico e os isômeros do CLA na carne.  

Modificações na dieta animal podem diminuir 

significativamente o teor de ácidos graxos saturados e 

multiplicar as concentrações de compostos bioativos (por 

exemplo, CLA e/ou n- 3) no leite. Na ovelha, as estratégias mais 

efetivas desenvolvidas são a complementação da alimentação 

dos ruminantes com diferentes óleos ou oleaginosas 

enriquecidas com ácido linoleico ou linolênico (GOMEZ- 

CORTES et al., 2009).     

Evidências científicas e orientações nutricionais 

recomendam uma redução na ingestão total de gordura, 

principalmente de ácidos graxos saturados (AGS), devido estas 

gorduras estarem associadas a um maior risco de obesidade, 
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hipercolesterolemia e alguns tipos de câncer (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). Sendo assim, as estratégias 

citadas anteriormente são de grande valia para controle das 

gorduras que causam malefícios e inserção dos ácidos graxos 

essenciais na alimentação habitual dos indivíduos.  

O CLA também pode ser produzido através de 

metabolismo microbiano em animais, interagindo com bactérias 

lácteas ou ruminais. A sua formação pode ser explicada pela 

conversão do Ácido linoléico por bactérias ruminais e pela 

conversão de ácido vacênico na glândula mamária (RENES et 

al., 2017; HUR et al., 2017). Para tanto, a formação de CLA está 

intimamente relacionada com a quantidade de ácido linoleico e 

os tipos e quantidades de microrganimos presentes (Hur et al., 

2017). Segundo  Abd El-Salam et al., (2010) alguns probióticos 

também podem formar CLA a partir de ácido linoleico livre 

adicionado ao meio de cutura. 

Os lipídeos passam por duas transformações importante 

no rúmen de animais para gerar subprodutos. Na primeira 

transformação ocorre hidrólise das ligações dos ésteres por 

lipases microbianas, e na segunda a biohidrogenação dos 

ácidos graxos insaturados. A isomerização da dupla ligação 

cis-12 representa o passo inicial durante biohidrogenação dos 

ácidos graxos que contêm um sistema de dupla ligação cis - 9, 

cis - 12. A enzima responsável pela formação das ligações 

duplas conjugadas do cis-9, cis-12, bem como do ácido α- e γ 

–linolênico é a linoleateisomerase. Esta enzima é ligada à 

membrana celular bacteriana e demonstra uma exigência 

absoluta pelo substrato, um sistema dienocis-12, cis-9 e um 

grupo carboxilo livre. A segunda reação é uma redução na qual 

cis-9, trans-11 CLA é convertido a trans - 11 C 18:1 (ácido 

vacênico). A biohidrogenação do ácido linolênico é semelhante 
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com a biohidrogenação do linoleico, começando com uma 

isomerização seguida por uma sequência de reduções e 

finalizando com a formação do ácido esteárico. No rúmen a 

biohidrogenação do ácido α- linolênico produz cis-9, trans- 11, 

cis- 15 ácido octadecatrienóico conjugado como o produto de 

isomerização inicial predominante, e esta é seguida por 

redução da cis- duplas ligações. Consequentemente, trans-11 

octadecenóico é formado, sendo um intermediário comum na 

biohidrogenação tanto do ácido α- linolênico como do ácido 

linoleico. Além disso, a biohidrogenação do γ – linolênico, ácido 

cis- 6, cis -9, cis - 12 do ácido octadecatrienóico, também 

resulta em formação de trans -11 C18:1 (VAN SOEST, 1994). 

Enquanto que na síntese endógena de CLA ocorre a 

dessaturação do trans -11 C18:1 (ácido vacênico) pela enzima 

Δ9 – dessaturase, originando o cis - 9, trans - 11 CLA. O 

sistema de dessaturase é um complexo multienzimático que 

inclui NADH - citocromo b5 redutase, citocromo b5, acil- 

CoAsintetase, e a terminal Δ9 - dessaturase. Na Reação a Δ9 

- dessaturase introduz uma dupla ligação cisentre os carbonos 

9 e 10 dos ácidos graxos. Estearoil - CoA e palmitoil- CoA são 

os principais substratos para Δ9 - dessaturase, e os produtos 

gerados nesta reação irão compor fosfolipídios e triglicérides, 

auxiliando em funções da membrana e na sua fluidez 

(DHIMAN, 2004).  

O CLA também pode ser produzido sinteticamente, por 

meio de hidrogenação parcial ou isomerização alcalina do ácido 

linoleico ou de óleos ricos em ácido linoleico (LIU et al., 2017). 

O produto formado é composto principalmente de Cis-9, trans-

11 C18: 2, trans-10, cis-12 C18: 2, em uma proporção de 1:1. O 

CLA comercialmente disponível geralmente é preparado por 

este método (KOBA; YANAGITA, 2014). A hidrogenação é uma 
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tecnologia bastante utilizada para modificar características de 

fusão e a plasticidade de óleos vegetais, procurando atingir 

propriedades técnico-funcionais desejáveis e estabilidade 

oxidativa. No entanto, durante a hidrogenação catalítica, ocorre 

naturalmente a formação de duplas ligações que podem ser do 

tipo cis ou trans (OOMEN; OCKE, 2001). 

Este produto é consumido como suplemento alimentar, 

especialmente por praticantes de atividades física, devido seus 

efeitos na perda de massa gorda e ganho de massa magra 

(BARALDI et al., 2016). 

O CLA foi encontrado  em óleos comestíveis nos anos 30, 

porém  sua função fisiológica foi avaliada desde a década de 

1980, quando os trabalhadores descobriram que os extratos de 

carne grelhada exerciam atividade antimutagênica, sendo o 

CLA o responsável por este efeito (KOBA, YANAGITA, 2014). 

Atualmente, outros efeitos foram descobertos além da 

antimutagenicidade, como o papel protetor contra o câncer, 

doenças cardiovasculares, obesidade, osteoporose e em 

doenças imunes e inflamatórias. Sendo o cis-9, trans-11 e o 

trans-10, cis-12, os isômeros responsáveis pelas atividades 

biológicas do CLA (KOBA; YANAGITA, 2014). 

Os mecanismos pelos quais o CLA atua promovendo 

efeitos benéficos ainda não são totalmente conhecidos e por 

isso vêm sendo estudados. Um mecanismo subjacente 

proposto a estas atividades é baseado em que o CLA pode 

interferir na produção de eicosanóides, diminuindo o 

fornecimento de ácido araquidônico (20:4 n-6) como um 

substrato para as vias lipoxigenase (LOX) e cicloxigenase 

(COX) (BANNI et al., 1999; JELIŃSKA et al. 2014). 

Estudos mostram os efeitos benéficos deste lipídio no 

organismo, Lin et al. (2017) avaliou o consumo do CLA na 
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melhora da osteoporose em ratos e observaram que os 

parâmetros ósseos de camundongos tratados com CLA foram 

desenvolvidos mais significativamente do que o controle. 

Assim, os resultados convenceram que o CLA promove a 

osteogênese e inibe a diferenciação de adipócitos. Song et al., 

(2012), encontraram que o CLA inibe as celulas de câncer de 

mama e que esta inibição é decorrente do aumento na 

apoptose nessas células. 

Enquanto muitos estudos mostram o efeito benéfico do 

CLA, há os que vão contra estes resultados. Tais estudos 

apresentam resultados controversos quanto à segurança da 

suplementação do CLA, tendo sido relatados em inúmeras 

oportunidades: alterações negativas no perfil de lipídeos 

plasmáticos; alterações negativas no metabolismo da glicose e 

insulina; aumento de marcadores inflamatórios e de estresse 

oxidativo (DINIZ et al., 2008; HALADE; RAHMAN; 

FERNANDES, 2010). 

Com relação a atuação do CLA no SNC, os estudos 

ainda são escassos. Segundo Alasnier et al., (2002), a 

incorporação deste lipídio no cérebro foi detectado apenas em 

alguns casos e em concentrações muito baixas. Este fato pode 

ocorrer por diferentes razões: (1) má incorporação em 

fosfolipídios (PL); (2) abastecimento relativamente baixo; (3) 

incorporação seletiva de outros ácidos graxos; e (4) competição 

com ácidos graxos incomuns com ligações duplas trans como 

CLA  

Fa et al., 2005 tem opnião diferente sobre este assunto, 

segundo o autor,a incorporação de metabolitos de CLA no 

cérebro pode exercer atividades biológicas benéficas. O estado 

metabólico das células do cérebro desempenha papel 

fundamental na fisiopatologia deste órgão (CARMIGNOTO, 
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2000). Sabe-se que os astrócitos são capazes de sintetizar 

ARA e DHA, para participar na síntese e catabolismo de 

eicosanoides (GHARAMI; DAS; DAS, 2015), e para ter um 

papel no transporte e metabolismo de ácido graxo (MOORE et 

al., 2001).  

Pesquisa in vitro observou que o CLA protegeu neurônios 

corticais embrionários de morte excitotóxica causada pelo 

efeito do glutamato. Uma suposta explicação é que este ácido 

graxo aumenta os níveis de B-celllymphoma 2 (Bcl-2), genes 

que regulam a permeabilidade da membrana externa da 

mitocôndria, bloqueando assim vias de morte resultante da 

permeabilidade mitocondrial, o que pode ter impedido a 

entrada do glutamato (HUNT et al. 2010). Estudos in vivo 

realizados com a gordura do leite de cabra que é fonte de CLA 

e ofertada a ratos na fase inicial da vida, demonstrou que esta 

dieta altera a eletrofisiologia cerebral quando ofertado durante 

o aleitamento (SOARES et al. 2012). 

Para estudos acerca do desenvolvimento do SNC um dos 

métodos utilizados é a ontogênese de reflexos. Os reflexos 

representam uma das expressões comportamentais da função 

cerebral. A maturação de reflexos específicos em ratos tem 

sido bem estabelecida (FOX, 1965). Smart e Dobbing (1971) 

verificaram alterações na ontogênese reflexa de ratos 

submetidos à desnutrição no período crítico de 

desenvolvimento do SNC.  

Pesquisas com CLA isolado, ou seja, livre de outros 

ácidos graxos, e antogênese dos reflexos ainda são escassas 

na literatura. Porém foi encontrado trabalho com leite de cabra, 

que é rico em CLA e o teste supracitado. Esta gordura foi 

introduzida em ratos durante períodos de gestação e/ou 

lactação em comparação com óleo de soja, observaram que 
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este tratamento no período de aleitamento foi capaz de 

acelerar o aparecimento reflexo recuperação do decúbito em 

queda livre. No entanto, proporcionou atraso em resposta 

aversão ao precipício quando comparado ao grupo controle 

(SOARES et al. 2013).  Pode-se observar nos estudos 

supracitados, que o desenvolvimento do sistema nervoso pode 

ser diretamente afetado por modificações dietéticas durante o 

período crítico do desenvolvimento.  

Outros trabalhos, mostraram boa relação entre diferentes 

teores de lipídeos e o desenvolvimento reflexo. Dietas 

confeccionadas com óleo de peixe e óleo de milho nos teores 

de 10%, foram ofertadas a ratos nos períodos de gestação e 

lactação. Ao término do experimento os autores observaram 

retardo na maturação da resposta reflexa ao susto e o tempo 

de condução maior na via auditiva do tronco cerebral (SASTE 

et al.1998). 

Santillan et al. (2010), ao estudarem camundongos 

provenientes de mães tratadas durante a gestação e 

aleitamento, com dietas contendo teores de n-6/n-3 (óleo de 

soja e girassol) confrontada a uma dieta comercial, 

constataram que, ambos os tratamentos anteciparam o 

aparecimento do reflexo de aversão ao precipício e retardaram 

o reflexo de geotaxia negativa no grupo óleo de soja.  

Uma alimentação adequada, aquela rica em todos os 

nutrientes é de extrema importância para o desenvolvimento do 

SNC. Escolher os alimentos adequados, tais como alguns tipos 

de lipídios, especialmente os AGCL, poderá influenciar 

decisivamente nas fases do desenvolvimento mental e 

consequentemente na memória (FERNANDES, 2011). 

Fernandes et al., (2011) estudaram o desenvolvimento 

cognitivo em ratos que receberam dieta rica em linhaça, 
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semente fonte de n-3, durante a gestação, lactação e fase 

adulta. Com os resultados pode-se observar que a linhaça 

ofertada durante o perinatal e períodos pós-desmames 

melhora a cognição em detrimento de crescimento. Porém, os 

autores chamam a atenção para o equilíbrio entre n-3/n-6, pois 

uma proporção alterada pode contribuir não só para um déficit 

no crescimento, mas também em uma variedade de alterações 

metabólicas envolvendo síntese de prostaglandinas, 

leucotrienos e tromboxanos. 

A adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMP cíclico) é uma 

molécula importante na transdução de sinal em uma célula, 

atuando como mensageiro secundário celular. Esta proteína 

está envolvida na aprendizagem e memória e é um importante 

modulador da expressão do gene de fator neutrofico derivado 

do cérebro (BDNF). O BDNF auxilia na sobrevivência neuronal 

e na neurogênese (FINKBEINER, 2000). 

Dieta rica em DHA é importante para produção de 

proteínas de sinalização como a proteína quinase B (PKB), 

também conhecida como Akt, fundamental nas funções 

cerebrais (AKBAR et al., 2005), a Ca2+/calmodulina-

dependente da proteína quinase II (CaMKll), envolvida no 

desempenho físico, memória e aprendizagem (VAYNMAN et 

al. 2007) e nos efeitos do BDNF sobre a plasticidade sináptica 

(YOSHII; CONSTANTINE-PATON, 2007). 

Pesquisa relacionando dieta rica em n-3 e exercício físico 

em ratos, aumentou significativamente habilidade na 

aprendizagem espacial, e estes efeitos foram reforçadas pelo 

exercício. Foi observado também aumento nos níveis de 

BDNF, Akt e CaMKII (WU; YING; GOMEZ-PINILLA, 2008). 

Hashimoto et al. (2015), ofertaram dieta suplementada 

com EPA e DHA durante a fase de senescência de ratos. O 
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comportamento relacionado com a aprendizagem foi avaliado 

por um labirinto radial de oito braços, sendo cada animal 

testado 6 dias por semana, para um total de 5 semanas. O 

estudo sugere que a longo prazo administração EPA + DHA 

pode ser uma possível estratégia de prevenção contra o 

declínio cognitivo relacionado com a idade. 

Trabalho realizado por Gustavsson et al. (2010), 

ofertaram lipídios complexos durante a gravidez e lactação e 

utilizou o teste de reconhecimento de objetos e labirinto de 

Morris, para avaliar a memória dos roedores. Os dados 

sugerem que a suplementação materna com estes lipídios 

durante a gravidez e lactação é segura e tem um impacto 

significativo no aumento do peso do cérebro, conteúdo de 

gangliosídeos e fosfolipídios na prole, mas não melhorou a 

memória a longo prazo. 

Os ácidos graxos utilizados nas pesquisas relatadas, são 

ácidos graxos de cadeia longa (AGCL), o que pode ter 

melhorado a memória após o consumo,uma vez que estes 

lipídios participam da formação do cérebro melhorando suas 

funções. Trabalhos com CLA e memória não foram 

encontrados na literatura, porém hipotetiza-se que este lipídio 

teria efeito semelhante, uma vez que também é classificado 

como AGCL. 

Como relatado acima, os ácidos graxos participam da 

formação do cérebro e são importantes por várias funções. 

Sendo assim uma alimentação inadequada pode levar a 

disfunção cerebral acarretando vários problemas, mas não 

pode ser tida como única causa, uma vez que outros fatores  

também podem estar associados. Dentre os problemas 

relacioanos ao SNC está a ansiedade. Este problema atinge 

grande parte da população necessitando de atenção especial 
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por ser considerada um sintoma de depressão em alguns 

casos. Umas das possíveis respostas para o aumento da 

depressão e consequentemente do sintoma da ansiedade é o 

estresse oxidativo no cérebro.  De fato, estudos encontraram 

evidências que comprovam tal questionamento (STEENKAMP 

et al. 2017; ERCAN et al. 2017). 

Uma hipótese para atuação dos ácidos graxos, 

especialmente do CLA, na resposta ao estresse oxidativo, pode 

estar relacionado à capacidade de ativar ofator de transcrição 

Nrf2 que age ativando genes citoprotetores. Em condições 

basais, Nrf2 é sequestrado no citosol por um homodímero 

Keap1, o que facilita a ubiquitinação e degradação 

proteossômica de Nrf2. Os indutores reagem com resíduos 

específicos de cisteína em Keap1, levando ao lançamento da 

Nrf2, devido à sua translocação nuclear. No núcleo, Nrf2 em 

conjunto com pequenas proteínas se liga ao elemento de 

resposta antioxidante, ativando a expressão de uma bateria de 

genes citoprotetores, como NAD(P)H: quinonaoxidoredutase 

(NQO1), glutationa S-transferases e γGCL (LEE et al. 2003). 

Pesquisas relacionando o efeito do CLA na ansiedade 

ainda são escassas. Soares et al. (2013) utilizou o Labirinto em 

Cruz Elevado (LCE) e encontrou menor ansiedade em animais 

que receberam dieta a base de leite de cabra, rico em CLA 

durante a gestação. Basiricò et al. (2017), afirmam que o CLA 

diminuiu estresse oxidativo em glândula mamária de vacas, 

isso mostra o potencial efeito deste lipídio no combate ao 

estresse oxidativo, o que pode ser uma alternativa na melhora 

do sintoma de ansiedade, uma vez que os dois estão 

relacionados. 

Os resultados supracitados mostram que o CLA provoca 

efeitos benéficos em alguns sistemas, porém causa efeito 



Ácido Linoleico Conjugado (CLA): características, biossíntese e efeitos no Sistema 
Nervoso Central (SNC) 

783 
 

oposto em outros. Esta falta de informação concreta sobre a 

segurança deste ácido graxo faz com que as autoridades 

nacionais proíbam o seu uso. Uma das causas para a proibição 

da comercialização do CLA no Brasil é com relação a sua 

definição, pois o CLA segundo a resolução RDC n. 360/2003, 

seria uma gordura trans e não uma gordura poli-insaturada.  

          Os interessados na comercialização do produto no país 

têm apresentado diversos estudos mostrando os efeitos 

benéficos do CLA, segundo a análise destes estudos os 

isômeros C18:2 c9, t11 e C18:2  t10, c12 possuem efeitos 

metabólicos diferentes, sendo que o isômero C18:2 t10, c12, 

que está presente em quantidades significativas nos produtos 

avaliados, poderia ser a  substância responsável pelos efeitos 

deletérios observados em alguns estudos. Outro aspecto que 

impossibilita a determinação da segurança dos ingredientes 

avaliados é a ausência da identificação dos mecanismos de 

atuação desses compostos. Ressalta-se, ainda, que não foram 

apresentados estudos que tenham avaliado a segurança ou os 

efeitos da ingestão do CLA em grupos populacionais mais 

vulneráveis como crianças, adolescentes e idosos, apesar da 

possibilidade de exposição de tais grupos aos ingredientes 

existir (BRASIL, 2007). 

Cabe esclarecer que a comprovação pré-mercado da 

segurança de uso de determinados ingredientes e alimentos é 

uma exigência legal, que visa contribuir para a proteção da 

saúde da população em função das constantes inovações 

tecnológicas e ao aumento do comércio internacional. A 

legislação brasileira determina que essa comprovação deva ser 

realizada a partir da avaliação das informações, encaminhadas 

pela empresa, sobre a finalidade e as condições de uso do 
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alimento ou ingrediente e sua respectiva avaliação do risco 

(BRASIL, 1999). 

 

1 CONCLUSÕES  

 

O consumo de CLA está relacionado com efeitos 

benéficos ao organismo como diminuição da obesidade, 

hiperinsulinemia, hipertensão e alguns câncer. Como também 

melhora na antogênese dos reflexos, estresse oxidativo e 

ansiedade. Com relação a memória, ainda não existem 

trabalhos que relacionem CLA e este parâmetro. Por outro 

lado, há relatos sobre efeitos negativos nos lipídios 

plasmáticos, glicemia e hiperinsulinemia. Por conta disso, o 

CLA não é comercializado no país, assim as autoridades 

exigem mais pesquisas que comprovem o real efeito dessa 

gordura no organismo para que sua comercialização seja 

legalizada. 
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RESUMO: O Projeto Genoma Humano proporcionou diversos 
avanços para a área da saúde, dentre eles o estudo da 
variabilidade genética humana com a identificação de variantes 
genéticas no DNA, os Polimorfismos de Nucleotídeo Único 
(SNPs). Desse forma, estas variantes genéticas interferem na 
resposta à dieta e na predisposição de doenças o que acarreta 
em necessidades nutricionais individualizadas, Nutrição de 
Precisão, ultrapassando as recomendações básicas por faixa 
etária, etnia ou gênero. Dessa forma, este trabalho revisou de 
forma integrada a importância dos Polimorfismos de 
Nucleotídeo Único (SNPs) dos genes FTO e MTHFR na 
adequação da alimentação, relacionando os benefícios da 
Nutrição Personalizada na prevenção e tratamento de doenças 
crônicas não transmissíveis, apresentando evidências atuais 
sobre o tema. Para a realização desta revisão bibliográfica 
reuniu-se artigos científicos originais e meta-análises em língua 
inglesa e portuguesa, publicados nos últimos 5 anos nas bases 
de dados PUBMED, Periódicos CAPES e catálogo do GWAS, 
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relacionados aos principais SNPs dos genes FTO e MTHFR e 
às doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes. A 
grande maioria dos estudo já evidencia a importância da 
Nutrição de Precisão ou personalizada considerando a 
genética, aporte nutricional e predisposição às doenças que 
cada metabolismo possui. No entanto, mais estudos são 
necessários para elucidar os mecanismos envolvidos nessas 
interações genes, polimorfismos e nutrientes. 
Palavras-chave: Polimorfismo de Nucleotídeo Único. 
Alimentação. Nutrientes. Doenças Crônicas não-
Transmissíveis.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a descoberta da estrutura do DNA em dupla hélice 

em 1953, vários avanços científicos relacionados ao Projeto 

Genoma Humano permitiram o sequenciamento completo do 

genoma humano (DNA) e a identificação de aproximadamente 

1/3 dos genes (25.000) e 3,2 bilhões de pares de bases 

nitrogenadas (YANG et al., 2013; YOHE et al., 2015).  

 O Estudo de Ampla Associação do Genoma (GWAS), 

possibilitou a identificação dos genes ou locus das variantes 

genéticas ou Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs, do 

inglês Single Nucleotide Polymorphisms) associados ao 

desenvolvimento de diversas doenças humanas (BENSON, 

2016; VAN KARNEBEEK et al., 2016).  

 Os SNPs são a categoria mais básica de polimorfismo e 

são originados a partir da troca de uma base nitrogenada por 

outra em um determinado nucleotídeo de um gene, sendo sua 

ocorrência de pelo menos 1% em uma população. Acredita-se 

que o genoma humano tenha pelo menos 10 milhões de SNPs, 
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que podem ocorrer em regiões gênicas ou não gênicas 

(HAYWARD et al., 2012). 

A aplicação de tecnologias na pesquisa de nutrição pós 

Projeto Genoma Humano acarretou no surgimento da genômica 

nutricional que aborda duas vertentes: o efeito da constituição 

genética do indivíduo na resposta aos nutrientes (nutrigenética) 

e a modulação da expressão gênica pelos compostos 

nutricionais (nutrigenômica) (MÉPLAN, 2015; TEBANI et al., 

2016). 

Sendo assim, quanto aos efeitos nutrigenéticos algumas 

variantes do DNA, como os Polimorfismos de Nucleotídeo 

Único (SNPs), podem influenciar no metabolismo de um 

componente alimentar bioativo (CBA), de um nutriente, no seu 

local de ação ou na função enzimática (KÖHLMEIER et al., 

2016).  

Tal influência afetaria as concentrações séricas e de 

metabólitos alterando a resposta geral à dieta e regulando o 

estado nutricional do indivíduo (NICULESCU, 2013; MÉPLAN, 

2015; JOFFE; HOUGHTON, 2016). 

Atualmente, é reconhecido que o estudo das interações 

entre genes e nutrientes é crucial na compreensão dos 

mecanismos de doenças subjacentes, descoberta de novos 

biomarcadores de risco para doenças, desenvolvimento de 

novas políticas alimentares e abordagens terapêuticas 

adaptadas às necessidades do indivíduo (CELIS-MORALES; 

LARA; MATHERS, 2015; MÉPLAN, 2015; TEBANI et al., 2016). 

Estudos humanos tem demonstrado fortes evidências da 

interação entre os SNPs em vários genes e a resposta 

metabólica à dieta. Além disso, a análise de SNPs fornece uma 

ferramenta molecular potencial para investigar o papel da 

nutrição na saúde humana, doenças e identificação de dietas 
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ideais ou personalizadas (KÖHLMEIER et al., 2016; 

HURGOBIN; EDWARDS, 2017). 

 Por essa razão, o objetivo do estudo foi revisar de forma 

integrada a incidência dos Polimorfismos de Nucleotídeo Único 

(SNPs) dos genes FTO e MTHFR e sua relação no metabolismo 

de indivíduos (necessidades específicas dos genótipos e a 

probabilidade de desenvolver doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNTs).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho revisou de forma integrada a importância 

da identificação dos Polimorfismos de Nucleotídeo Único 

(SNPs) dos genes FTO e MTHFR na adequação da 

alimentação ou aporte nutricional, relacionando os benefícios 

de uma nutrição personalizada ou de precisão na prevenção e 

tratamento de doenças crônicas não transmissíveis com 

evidências atuais sobre o tema.  

Para a realização desta revisão bibliográfica, reuniu-se 

artigos científicos originais e meta-análises em língua inglesa e 

portuguesa, publicados nos últimos 5 anos nas bases de dados 

Periódicos CAPES, PUBMED e Catálogo de Estudos da Ampla 

Associação do Genoma – GWAS (http://www.ebi.ac.uk/),  

relacionados aos Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs) 

mais frequentes dos dois genes FTO e MTHFR, resposta à dieta 

ou aporte de nutrientes e às principais doenças crônicas não 

transmissíveis. Sendo utilizadas as seguintes palavras chaves: 

Polimorfismo de Nucleotídeo Único, alimentação, nutrientes e 

Doenças Crônicas não transmissíveis.  

A fim de reunir os principais SNPs dos genes FTO e 

MTHFR relacionados às DCNTs mais prevalentes, observamos 
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como eles influenciam no metabolismos de diferentes 

indivíduos exigindo quantidades divergentes de nutrientes e 

reforçando a importância de uma Nutrição personalizada.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A relação entre saúde e nutrição já está bem consolidada 

há tempos; no entanto, foi apenas a partir do desenvolvimento 

de novas tecnologias que o sequenciamento do genoma 

humano foi possível e a dinâmica dessa relação pode ser 

estudada. A influência das interações entre a composição 

genética individual e os fatores ambientais, como os 

componentes da dieta, tem sido alvo de pesquisas (MÉPLAN, 

2015). 

Algumas variantes genéticas no DNA, como os SNPs, 

podem afetar a síntese e a função das proteínas e, portanto, 

alterar o metabolismo dos nutrientes e as necessidades 

nutricionais (KAPUT; RODRIGUEZ, 2014).  

Além de desempenhar papéis importantes na resposta à 

uma dieta e no risco de um indivíduo desenvolver doenças 

(HESKETH, 2013; MOCCHEGIANI et al., 2014; WANG; 

KAUFMAN, 2014; NIEDZIELSKI et al., 2015; NIEDZIELSKI et 

al., 2016). 
 

 

3.1 Gene FTO 

 

  A obesidade é uma epidemia mundial associada ao 

aumento da morbidade e mortalidade que impõe um enorme 

peso à saúde pública e individual. A crescente epidemia da 

obesidade coincidiu com uma profunda mudança ambiental nos 

padrões alimentares não saudáveis, estilo de vida sedentário, 
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inatividade física, hábitos de sono desregulados, mudanças 

demográficas e culturais associados às variantes genéticas 

(HRUBY et al., 2016). 

  A contribuição genética para a obesidade tem sido 

amplamente investigada nos estudos da ampla associação do 

genoma (GWAS), pois cerca de 40-70% da variabilidade 

interindividual no IMC, comumente usado para avaliar a 

obesidade, tem sido atribuído a fatores genéticos (LOCKE et 

al., 2015).  

  Estudo recente do GWAS identificou variantes genéticas 

associadas à forma geral do corpo com base em uma 

combinação de múltiplos parâmetros antropométricos, inclusive 

o índice de massa corporal (IMC) (RIED et al., 2016), 

considerando as diferentes formas corporais e subtipos de 

obesidade estes parâmetros seriam necessários para apoiar a 

interação genética-dieta na obesidade (HEIANZA; QI, 2017). 

  Em um estudo recente da coorte nacional dos EUA, 

conforme avaliado pelo índice de massa corporal (IMC), o risco 

genético de obesidade, foi mais forte em coortes de nascimento 

mais atuais que nas coortes de nascimento em anos/épocas 

mais antigas. Sugerindo que características genéticas e a 

predisposição à obesidade pode ter um maior efeito 

obesogênico nos ambientes atuais (WALTER et al., 2016). 

O gene associado à massa e obesidade (FTO) se 

destaca como o gene com a maior associação significativa com 

a obesidade e verificou-se que está associado à obesidade em 

praticamente todas as populações nas quais a replicação foi 

tentada, a maioria utilizando o IMC. Os loci genéticos 

identificados através de GWAS representam 5% da 

herdabilidade total do IMC, deixando a grande maioria da 

herdabilidade ainda não identificada (TAN et al., 2014). 
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Locke et al. (2015), realizaram a maior meta-análise com 

80 estudos do GWAS e 339,224 indivíduos com a finalidade de 

expandir o catálogo de 97 loci e SNPs susceptíveis para IMC, 

verificando o aumento desta medida para obter melhor 

entendimento dos genes FTO, MC4R entre outros e as vias 

biológicas que influenciam a obesidade. Os 97 loci identificados 

representam auxiliam na compreensão dos mecanismos 

fisiológicos que levam à obesidade. 

A Tabela (1) traz diversas meta-análises e outros 

estudos com SNPs do FTO relacionados à obesidade já bem 

documentados na literatura, segundo o catálogo GWAS. 

 

Tabela 1. Prevalência de Polimorfismos de Nucleotídeo Único 
(SNPs) relacionados à obesidade com base no índice de 
massa corporal (IMC). 

SNP Gene Referência/ Autores/Ano  

rs1558902 FTO (Locke et al., 2015; Zheng et 
al., 2015a; Young; Wauthier; 

Donnelly, 2016) 
rs9930506 FTO   (Loos; Yeo, 2104; Wrzosek et 

al., 2017) 
rs17817449 FTO (Wen et al., 2012; Zermeño-

Rivera et al., 2014) 
rs17817964 FTO (Monda et al., 2013; Loos; 

Yeo, 2104; Ruiz-Narváez et 
al., 2016) 

rs12149832 
 
 

rs9939609 

FTO 
 
 

FTO 

(Okada et al., 2012; Cha et 
al., 2015; Sobalska-Kwapis et 

al., 2017) 
(Riedel et al., 2013; Loos; 

Yeo, 2104; Yang et al., 2014; 
Foraita et al., 2015; Qi et al., 
2015; Zheng et al., 2015b). 

Abreviações: FTO - fat mass and obesity associated gene (gene associado à massa 

gorda e obesidade). 
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Há evidências de que os indivíduos portadores dos SNP 

suscetíveis no FTO não só consomem mais alimentos, mas 

também mostram uma alteração na preferência de nutrientes, 

sugerindo talvez que o status de FTO possa influenciar a 

percepção central da composição de macronutrientes na dieta, 

elevando o IMC (KARRA et al., 2013).  

Sabe-se que este gene é mais expresso no cérebro, 

onde a detecção da disponibilidade de aminoácidos essenciais 

pode influenciar a atividade de vias metabólicas que controlam 

a ingestão de alimentos (CHEUNG et al., 2013; LOOS; YEO, 

2014). 

Estudos mostram que os efeitos sutis dos alelos de risco 

na expressão de FTO em regiões-chave do cérebro, como o 

hipotálamo, influenciam a maneira como as células detectam os 

níveis de aminoácidos e consequentemente a forma como o 

indivíduo se alimenta (CHEUNG et al., 2013; LOOS; YEO, 

2014). Assim, o papel do FTO na detecção de aminoácidos 

pode fornecer algumas pistas para entender a base celular 

desse fenômeno fisiológico (LOOS; YEO, 2014). 

Em relação à alimentação, alguns estudos relatam como 

as variantes genéticas modificam o efeito da ingestão dietética 

na perda de peso entre indivíduos com sobrepeso e obesidade. 

Uma série de análises sobre interações genéticas com a dieta 

em obesidade e fatores de risco metabólicos foram realizadas 

em ensaios clínicos controlados e randomizados (MIRZAEI et 

al., 2014; LIN et al., 2015; QI et al., 2015a; QI et al., 2015b; 

ZHENG et al., 2015; HUANG et al., 2016; MA et al., 2016a; MA 

et al., 2016b; WANG et al., 2016; ZHENG et al., 2016; MA et al., 

2017).  
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De acordo com a meta-análise realizada por Johnston et 

al. (2014) que avaliou a efetividade de diferentes dietas 

populares na melhora da perda de peso entre indivíduos com 

sobrepeso e obesidade, observou-se perda de peso 

significativa com dieta com baixo teor de carboidratos ou com 

pouca gordura. 

Por outro lado, alguns achados de estudos 

demonstraram consistentemente que o efeito de intervenções 

dietéticas de baixa caloria variando o conteúdo de 

macronutrientes diferiu de acordo com a genética, incluindo 

susceptibilidade a doenças, status metabólico e preferência a 

alimentos ou nutrientes (HEIANZA; QI, 2017). 

Além disso, uma variação interindividual considerável 

tem sido observada há muito tempo em resposta a intervenções 

dietéticas, e as variações genéticas podem explicar essa 

variação interindividual (HEIANZA; QI, 2017). 

  Embora os fatores de risco ambientais sejam 

amplamente modificáveis e o desenvolvimento da obesidade 

seja essencialmente evitável, as variantes genéticas 

associadas à adiposidade também podem influenciar as 

respostas comportamentais, como a forma do apetite, a 

ingestão total de energia e as preferências dos macronutrientes 

(CHU et al., 2013; TANAKA et al., 2013; QI et al., 2014; 

KILPELAINEN et al., 2016). 

  Além disso, os padrões de preferência alimentar (como 

consumo elevado de açúcar e carboidratos) (PALLISTER et al., 

2015; TREUR et al., 2016) seriam parcialmente determinados 

geneticamente.  

  Essas descobertas fortalecem a conexão entre 

obesidade e outras doenças metabólicas, aumentam a 

valorização dos processos fisiológicos e caminhos moleculares, 
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além de fortalecer a utilização da Nutrição de Precisão ou 

personalizada. Pois, contribuem para direcionar pesquisas 

futuras com o objetivo de desvendar a complexa biologia da 

obesidade (LOCKE et al., 2015). 

 

3.2 Gene MTHFR 

 

  A obesidade é hoje uma doença crônica que acomete 

grande parte da população mundial. O excesso de adiposidade 

característico gera TNF-α e macrófagos que, juntamente com a 

hiperhomocisteinemia (Hhcy), diminuição da atividade de 

antioxidantes endógenos, hipometilação, possivelmente efeito 

do SNP C677T, desencadeiam processos inflamatórios e 

estresse oxidativo, aumentando risco de desenvolver doenças 

crônicas não-transmissíveis (DCNTs) (WU et al., 2016). 

  Dentre os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs) 

mais comuns e que vem sendo bem estudado no gene MTHFR, 

temos o C677T ou rs1801133, presente no cromossomo 1 na 

posição 1p36.3 (DI RENZO et al., 2014). 

O SNP C677T no gene da enzima 

metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) que altera as bases 

nitrogenadas da posição 677 do gene MTHFR, ou seja, 

promove a substituição da citosina pela timina (CT no 

nucleotídeo 677), levando à substituição de aminoácidos da 

proteína ( HERNÁNDEZ-GUERRERO et al., 2013).  

Consequentemente, este polimorfismo altera a estrutura 

quaternária da proteína, codificando a enzima 

metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) com atividade 

reduzida (MAHER et al., 2013). 

  Por ser uma enzima essencial no metabolismo do ácido 

fólico (metabolismo de um carbono), a MTHFR com a 
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capacidade funcional prejudicada na presença do SNP C677T 

no gene MTHFR, tende a reduzir a síntese de 5-

metilenotetrahidrofolato (5-MTHF) e influenciar a remetilação da 

homocisteína (Hcy) em metionina, podendo levar à 

hiperhomocisteinemia (Hhcy) (MOLL; VARGA, 2015). 

  A presença do polimorfismo C677T ou Ala222Val está 

associada à redução da atividade da enzima MTHFR Fig. (1). 

que pode reduzir os níveis de folato, ácido fólico e aumentar a 

concentração de homocisteína no plasma, para a maioria do 

estudos e meta-análises encontrados na literatura (WU et al., 

2012; HESKETH, 2013; WILSON et al., 2013). 

 

Figura 1. SNP C677T no gene MTHFR e a função enzimática. 

 

 
Fonte: PureGenomics, 2017. 
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Assim, os principais efeitos da variante C677T Fig. (2) 

podem ser deficiência de folato, níveis aumentados de  ácido 

fólico, homocisteína e uma concomitante diminuição da S-

adenosilmetionina (SAM), como relatado na maioria dos 

estudos (MOLL; VARGA, 2015). 

Em excesso, homocisteína é considerada um amino 

ácido tóxico que compromete a homeostase celular por várias 

vias envolvendo super-estimulação de N-metil-d-aspartato 

(NMDA), o estresse oxidativo, danos no DNA, retículo 

endoplasmático, disfunção mitocondrial e em excesso causa 

remodelação em tecidos vasculares (MOLL; VARGA, 2015). 

 

Figura 2. Polimorfismo C677T no gene MTHFR e metabolismo 

do ácido fólico. 

 
Fonte: Sharp; Little (2004); Kagawa et al., (2017); ilustrado por Lisboa 

(2017). 
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  McCartya, O'Keefeb, DiNicolantoniob (2017), 

observaram em seus estudos uma relação entre concentrações 

elevadas de homocisteína e uma ativação imunitária com 

produção de citocinas inflamatórias. 

  A hiperhomocisteinemia ocasiona um quadro 

inflamatório, gerando radicais livres e o estresse oxidativo, com 

espécies reativas de oxigênio (EROS) e  espécies reativas de 

nitrogênio (ERN) (WU et al., 2017). Este quadro de estresse 

oxidativo propicia o desenvolvimento de diversas doenças, tais 

como obesidade, diabetes mellitus e síndrome metabólica 

(RESCIGNO et al., 2017). 

  O SNP C677T e a hiperhomocisteinemia têm sido 

associados a diversas outras patologias como o Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), tromboembolismo pulmonar, defeitos 

do tubo neural, abortos espontâneos e diminuição da 

viabilidade fetal, doenças cardiovasculares, câncer, 

esquizofrenia, hipermetilação aberrante DNA e autismo 

(BASSETT et al., 2013; HESKETH, 2013; WILSON et al., 2013; 

WEINER; ETZIONI; EGGENER, 2014; KATO et al., 2015). 

  O folato e a vitamina B12 são nutrientes necessários 

para a metilação de Hcy em metionina, sendo sugerido que 

níveis plasmáticos reduzidos de folato, vitamina B6 e vitamina 

B12 estão associados níveis elevados de Hcy (COLLIN, 2013). 

O folato é um nutriente naturalmente derivado de 

alimentos, pricipalmente de vegetais folhosos verdes escuros. 

O ácido fólico, por sua vez, tem várias denominações como 

vitamina B9, folacin, vitamina M, Folvite, ácido pteroil-L-

glutâmico entre outras, uma vitamina hidrossolúvel 

sinteticamente produzida e encontrada em suplementos e 

alimentos fortificados, forma sintética do folato (SAINI; NILE; 

KEUM, 2016). 
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  Por ser um nutriente com possíveis efeitos anti-

inflamatório, antioxidantes e atuar como cofator pra via de 

remetilação da homocisteína e metionina, o folato/ácido fólico 

pode ser benéfico na prevenção ou controle da resposta 

inflamatória. Sendo assim, a utilização deste nutriente como 

estratégia terapêutica na dieta de indivíduos portadores do 

polimorfismo C677T do MTHFR poderia amenizar os efeitos da 

hiperhomocisteinemia e das citocinas inflamatórias (SAINI; 

NILE; KEUM, 2016; HEL et al., 2016). 

  O estudo de Kagawa et al. (2017), afirma que a 

fortificação de ácido fólico foi efetiva não apenas na prevenção 

de defeitos do tubo neural, mas também nas doenças 

cardiovasculares, demência, doenças renais e osteoporose, 

independentemente de polimorfismos genéticos, como o 

genótipo TT do MTHFR. 

  Evidenciando-se assim a importância do aporte 

adequado de folato de forma individualizada de acordo com a 

variante genética e sua influência no metabolismo. 

  Nutrientes e compostos bioativos atuam modulando os 

efeitos resultantes de variantes genéticas, principalmente os 

com função antioxidante e anti-inflamatória provenientes da 

alimentação. Sendo cruciais no controle do processo 

inflamatório, afinal, reduzem o estresse oxidativo,  regulam a 

expressão de genes e ajudam na redução da incidência de 

doenças crônicas associadas (MANGGE et al., 2014). 

  O reconhecimento de variantes genéticas e 

necessidades nutricionais de cada pessoa frente à resposta 

dietética (nutrigenética), possibilita a personalização de 

padrões de cuidado nutricional, favorecendo a prevenção e 

tratamento de forma individualizada (MÉPLAN et al., 2015). 
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4 CONCLUSÕES  

 

Devido à influência de fatores ambientais como o 

estresse, a inatividade física, os problemas emocionais, 

consumo habitual excessivo de calorias provenientes de 

determinados tipos de alimentos e bebidas, a expressão gênica 

torna-se favorável ao desenvolvimento de diversas doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Além disso, outro fator importante são as variantes 

genéticas (SNPs) no DNA que proporcionam requisições 

diferentes de nutrientes para cada indivíduo e alteram sua 

resposta à alimentação. Assim, evidencia-se a importância da 

identificação dos SNPs para a adequação da alimentação ou 

aporte nutricional individual. 

Dessa forma, a nutrição de precisão torna-se uma 

fundamental ferramenta na prescrição de necessidades 

nutricionais específicas a fim prevenir e tratar doenças crônicas 

com base na individualidade genética de cada indivíduo, 

proporcionando intervenções dietéticas mais efetivas. 

No entanto, poucos estudos investigam os potenciais 

papéis dos mecanismos metabolômicos e dos microbiomas 

intestinais que podem atuar na interface de variação genética e 

ambiental que afetam na saúde e desenvolvimento da 

obesidade.  

Logo, mais estudos integrando dados sobre genes, 

hábitos alimentares, metabólitos e microorganismos intestinais 

na investigação da saúde humana seriam de grande valia e 

renderia resultados bastante significativos para a nutrição de 

precisão ou personalizada. 
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RESUMO: Evidências científicas recentes relatam um papel 
emergente da atuação da vitamina D na prevenção e no 
tratamento de doenças desde a vida intra-uterina, destacando 
a importância da dieta materna tanto para a gravidez quanto 
para a saúde à longo prazo da mãe e da criança, abordando 
ligações para a microbiota intestinal e a resposta imune do 
organismo. Sendo assim, este trabalho objetivou apresentar as 
novas perspectivas da vitamina D na genética e  microbiota 
intestinal. Constituiu-se de uma revisão bibliográfica através de 
buscas nas bases Sciencedirect, Pubmed, Web of Science e 
Periódicos CAPES, no intervalo de tempo de 4 anos, idioma 
inglês, e os termos indexados foram vitamin D, epigenetics, 
nutrition, infancy, microbiome and gut microbiota. O papel da 
vitamina D na manutenção da homeostase do sistema 
imunológico é reforçado e acredita-se que isso ocorre devido à 
interação com a microbiota intestinal, que é altamente instável. 
Em conjunto, os resultados enfatizam que as exposições 
nutricionais que ocorrem desde a concepção até o período pós-
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natal podem ser determinantes da saúde da prole e podem 
fornecer evidências de suporte para as recomendações e 
diretrizes nutricionais atuais de vitamina D para gestantes e 
bebês, sendo necessária a realização de estudos para elucidar 
os mecanismos pelos quais as alterações da microbiota 
intestinal influenciam as doenças de origem imune associadas 
à deficiência de vitamina D. 
Palavras-chave: Hipovitaminose D. Fatores genéticos. 

Microbiota intestinal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, descobertas emergentes mostram que 

a nutrição materna é crucial para a concepção ideal, para uma 

gravidez saúdavel e ao longo da vida da prole, portanto, 

intervenções personalizadas para garantir a melhoria da 

nutrição dos pais devem ser implementadas logo no início de 

uma nova vida. Estudos sobre a nutrição intra-uterina destacam 

a importância da composição da dieta materna tanto para a 

gravidez quanto para a saúde à longo prazo da mãe e da 

criança, abordando ramificações para a flora intestinal e a 

resposta imune do organismo (BERTI et al., 2017).  

As concentrações adequadas da forma ativa da vitamina 

D, o calcitriol, provoca efeitos protetores sobre a função 

vascular, atividade anti-inflamatória e imunomodularora. A 

iniciação do sistema imunológico ocorre durante o pré-natal e 

nos primeiros anos de vida, e, portanto, é possível que os 

efeitos imunológicos da vitamina D também possam ter 

influências à longo prazo para a prole, de acordo com estudos 

que relatam uma associação protetora entre a suplementação 

de vitamina D em lactentes e um risco reduzido de diabetes, 

pré-eclâmpsia, alergias e asma. Entretanto, a dieta é 
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tipicamente uma fonte muito pobre de vitamina D, e sendo 

assim, na ausência de síntese adequada de vitamina D induzida 

pela luz solar, pode ser necessária suplementação (TAMBLYN 

et al., 2015).  

A deficiência de vitamina D pode resultar da ingestão 

nutricional inadequada de vitamina D, catabolismo aumentado 

de vitamina D, produção ineficaz na pele ou exposição 

inadequada à luz solar, além de diversas outras condições de 

saúde que afetam a sua biodisponibilidade. Por exemplo, 

enquanto que as perturbações gastrointestinais limitam a 

absorção, as doenças renais e hepáticas podem impedir a 

ativação da vitamina D ou prejudicar a conversão da vitamina 

nos seus metabólitos ativos. Baixas concentrações séricas de 

25(OH)D estão inversamente associadas à resistência à 

insulina, síndrome metabólica, especialmente em indivíduos 

com sobrepeso e obesidade, e ao aumento do risco acentuado 

da taxa de conversão de pré-diabetes para diabetes 

(WIMALAWANSA, 2016). 

As evidências científicas atuais dos estudos 

epidemiológicos e ensaios clínicos relatam um papel emergente 

da atuação da vitamina D na prevenção e no tratamento de 

doenças desde a vida intra-uterina. Em adição, há evidências 

de que a deficiência de vitamina D deteriora a barreira intestinal, 

favorecendo a inflamação sistêmica. Sendo assim, este 

trabalho objetivou apresentar as novas perspectivas da 

vitamina D na genética e  microbiota intestinal.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 

levantamento biblioFigura, realizou-se buscas de dados nas 

bases eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e 

Periódicos CAPES, no intervalo de tempo dos útimos 4 anos, 

utilizando os termos indexadores: vitamin D, epigenetics, 

nutrition, infancy, microbiome and gut microbiota.  

Dos 47 artigos pesquisados, 30 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2013 a 2017, que 

contemplassem perspectivas atuais do papel da vitamina D na 

microbiota intestinal, a deficiência de vitamina D como fator 

complicador de doenças crônicas, bem como fatores genéticos 

interferentes e estudos experimentais. Como critérios de 

exclusão, foram descartados os artigos que não pertenciam ao 

intervalo de tempo de 2013 a 2017, os que não apresentavam 

perspectivas de fatores genéticos, e estudos que não 

apresentavam associação da vitamina D e microbiota intestinal. 

 

9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A vitamina D é sintetizada a partir da exposição solar ou 

pelo consumo de alimentos ricos em vitamina D. Enquanto a 

dieta pode fornecer até 10-20% dos requisitos do corpo humano 

para a vitamina D, cerca de 90% das necessidades de vitamina 

D devem ser fotossintetizadas na pele através de raios 

ultravioleta B (UVB) (REICHRATH et al., 2016). Os raios UVB 

atingem a pele onde o 7-dehidrocolesterol é convertido em pré-

vitamina D3 e então é isomerizado em vitamina D3 
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(colecalciferol) (BIKLE, 2014). A proteína de ligação à vitamina 

D facilita então a entrada da vitamina D3 no leito capilar 

dérmico, onde é transferido da corrente sanguínea para o 

fígado. Por outro lado, a ingestão de vitamina D2 

(ergocalciferol) passa através do intestino delgado e liga-se a 

quilomícrons, que entram no sistema linfático e, em seguida, na 

corrente sanguínea onde são transferidos para o fígado. No 

fígado, tanto a vitamina D2 como a vitamina D3, são 

hidroxiladas pela enzima citocromo P450 a 25-hidroxivitamina 

D3 (25 (OH) D3). Em seguida, a 25(OH)D3 é ainda convertida 

em 1,25(OH)2D3, a forma ativa da vitamina D nos rins 

(HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013). Por fim, a 1,25(OH)2D3 

liga-se ao receptor da vitamina D (VDR), que está localizado em 

cerca de 30 tecidos diferentes e pode regular a expressão de 

mais de 1.000 genes no genoma, como demonstrado na Figura 

(1) (CLARK; MACH, 2016). 

 

Figura 1. Síntese da vitamina D3 a partir da exposição solar e 
alimentos-fonte de vitamina D.  

 
Fonte: Clark; Mach (2016). 
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A vitamina D, além do seu papel na absorção do cálcio e 

metabolismo ósseo, possui um papel potencial nas ações da 

insulina e desenvolvimento da obesidade. Assim, a 

hipovitaminose D tem sido associada à hipertensão, 

dislipidemia aterogênica, risco aumentado para doenças 

cardiovasculares (DCV) e com a doença hepática gordurosa 

não-alcoólica independente das características que classificam 

a síndrome metabólica, como apresentado na Figura (2). 

Portanto, torna-se evidente a importância do entendimento da 

relação entre a vitamina D e a síndrome metabólica, 

abrangendo o nível mecanicista e epidemiológico (STRANGE; 

SHIPMAN; RAMACHANDRAN, 2015).  

Além da hipovitaminose D ser um fator complicador de 

diversas doenças metabólicas, de acordo com o estudo 

realizado por Akoh et al. (2017), um menor estado de vitamina 

D materna pode aumentar o risco de infecção durante a 

gestação. De acordo com os autores, o soro de 1,25(OH)2D foi 

significativamente menor em adolescentes e neonatos com 

concentrações de IL-6 elevada no parto e ao nascimento, 

respectivamente. Ressaltando que as gestantes adolescentes 

com concentrações de 25(OH)D < 30 ng/mL foram mais 

propensas ao teste positivo para cândida e vaginose bacteriana 

durante a gravidez.  

Em outro estudo realizado com amostras de sangue do 

cordão umbilical de mães suplementadas com 4400 UI/d de 

vitamina D3, os recém-nascidos tiveram maiores respostas de 

citocinas inatas, maior produção de IL-17ª em resposta à 

estimulação de células T e maior produção de IL-10, 

demonstrando que a suplementação de vitamina D3 durante o 

desenvolvimento fetal influencia o sistema imunológico do 
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recém-nascido, o que pode contribuir para a proteção contra a 

asma e processos infecciosos desde o início da vida 

(HORNSBY et al., 2017).  

 

Figura 2. Identificação dos fatores de risco da síndrome 
metabólica que podem ser afetados pela hipovitaminose D.  

 
Fonte: Strange; Shipman; Ramachandran (2015). 

 

Evidências crescentes têm demonstrado uma maior 

interação entre o sistema da vitamina D e os mecanismos 

epigenéticos, e nesse contexto, a ingestão materna de vitamina 

D têm sido o foco principal de várias pesquisas científicas nas 
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últimas décadas, buscando demonstrar os efeitos potenciais da 

suplementação de vitamina D sobre a saúde materna e 

neonatal (SACCONE; ASANI; BORNMAN, 2015). 

Wagner et al. (2017), com base em dados de estudos 

recentes, apresentaram novas percepções e pontos-chave a 

respeito do metabolismo da vitamina D e seus efeitos extra-

esqueléticos durante a gravidez, demonstrando que no período 

gestacional, o metabolismo da vitamina D é único, diferindo do 

estado não gravídico. Os autores ressaltaram que a 

hipovitaminose D materna (definida pelos níveis de 25(OH)D 

materna <20 ng/ml ou <50 nmol/l) durante a gravidez pode 

alterar a expressão gênica materna, sendo um fator de risco 

significativo para desfechos neonatais adversos, como asma, 

esclerose múltipla e outros distúrbios neurológicos. Além disso, 

os níveis circulantes de 1,25(OH)2D manifestam uma 

dissociação da homeostase do cálcio durante a gravidez, 

podendo resultar em hipercalcemia grave durante o estado não 

gravídico, sendo recomendado concentrações de 25(OH)D de 

pelo menos 40 ng/mL (100 nmol/L) para a prevenção de 

comorbidades durante a gravidez. 

Sudfeld et al. (2017) avaliaram os níveis de 25(OH)D em 

uma coorte prospectiva de 581 crianças, e constataram que a 

prevalência de deficiência de vitamina D (<20 ng/mL) diminuiu 

de 76,4% na 6ª semana de idade para 21,2% aos 6 meses. 

Além disso, os bebês que tiveram aleitamento materno 

exclusivo durante às 6 semanas de idade tinham 2,05 vezes 

menor risco de deficiência de vitamina D em comparação com 

bebês alimentados com fórmulas.  

Segundo Lepsch et al. (2017), as concentrações séricas 

inadequadas de 25(OH)D durante o primeiro trimestre de 

gestação foram associadas a alterações mais pronunciadas de 
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colesterol total (CT), colesterol LDL e colesterol HDL ao longo 

da gravidez, sugerindo que as mudanças nestes marcadores 

cardiovasculares refletem a importância de garantir um estado 

adequado de vitamina D no início da gravidez. 

Entretanto, em um estudo de coorte realizado com 149 

mulheres grávidas saudáveis no Irã, apesar de todas as 

participantes apresentarem deficiência ou insuficiência de 

vitamina D, esses valores séricos não foram correlacionados 

com os níveis séricos de glicose ou insulina materna ou 

neonatal (NASEH; ASHRAFZADEH; RASSI, 2017). 

Como o estado de vitamina D neonatal é determinado 

pelas concentrações maternas de 25(OH)D circulantes, a 

prevenção da deficiência materna de vitamina D durante a 

gravidez é essencial para evitar a deficiência neonatal. No 

entanto, uma alta prevalência de deficiência de vitamina D tem 

sido extensamente relatada entre grávidas e recém-nascidos de 

minorias étnicas e populações brancas residentes em alta 

latitude. Atualmente, as autoridades reguladoras recomendam 

ingestões de vitamina D para mulheres grávidas que são 

semelhantes a adultas não grávidas da mesma idade, a 10-15 

μg / dia (400-600 UI), para atender aos valores limiares de 

25(OH)D de 25-50 nmol/L, de acordo com o Scientific Advisory 

Committee on Nutrition (2016). Além disso, existem poucos 

estudos para determinar a dose-resposta materna de 25(OH)D 

à ingestão de vitamina D durante a gravidez, que são 

necessários para determinar os requisitos de vitamina D 

durante a gravidez para a prevenção da deficiência neonatal, 

um desfecho que provavelmente exigirá uma concentração 

materna maior de 25(OH)D do que apenas a prevenção da 

deficiência materna (KIELY; HEMMINGWAY; O’CALLAGHAN, 

2017). 
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Quando os resultados da gravidez são analisados 

utilizando o biomarcador 25(OH)D ao invés da dose de 

tratamento, há diferenças notáveis nos desfechos materno e 

fetal, com melhoria da saúde das mulheres que atingiram uma 

concentração de 25(OH)D sérica de pelo menos 100 nmol/L (40 

ng/mL). Como uma questão importante é o início do 

tratamento/suplementação de vitamina D, e dado o efeito 

potencial da vitamina D na expressão do gene placentário e 

seus efeitos sobre a inflamação dentro da placenta, parece ser 

crucial iniciar o tratamento com vitamina D antes da 

placentação (WAGNER et al., 2017). 

Em ratos, o estado materno da vitamina D desempenhou 

um papel na determinação do estado de metilação do DNA na 

linhagem germinativa e somática, que coincidiu com diferenças 

no peso corporal e na composição corporal da prole, 

demonstrando que a depleção materna de vitamina D pode ter 

efeitos a longo prazo sobre o epigenoma das gerações 

subsequentes (XUE et al., 2016). 

De acordo com o estudo experimental de Meems et al. 

(2016), a deficiência de vitamina D nos pais está associada ao 

aumento da pressão arterial na prole e às alterações 

epigenéticas no gene Panx1, através da hipermetilação do 

Panx1 e na redução da expressão gênica, contribuindo para a 

perturbação do relaxamento endotelial,  podendo acarretar em 

desfechos cardiovasculares adversos ao longo da vida. 

Estudos relatam que a deficiência de vitamina D está 

associada à hipometilação global em indivíduos afro-

americanos, e a suplementação de vitamina D3 aumenta os 

níveis de metilação global do DNA de um modo dose-resposta, 

fornecendo uma base para a compreensão da influência da 



NOVAS PERSPECTIVAS DA VITAMINA D NA GENÉTICA E MICROBIOTA 
INTESTINAL: UMA REVISÃO 

821 
 

deficiência de vitamina D no epigenoma e sobre os riscos de 

doenças crônicas (ZHU et al., 2016). 

Em outro estudo realizado com afro-americanos, apesar 

de não ter encontrado nenhuma associação com as medidas 

antropométricas (CC e IMC), foi observada associações das 

variantes do gene VDR com as concentrações séricas de 

adiponectina e com o aumento do volume do tecido adiposo 

visceral, sugerindo que os polimorfismos no gene VDR podem 

desempenhar um papel na regulação da gordura corporal e 

susceptibilidade à adiposidade. Estudar as variantes genéticas 

do VDR para associações com medidas de adiposidade na 

população é importante, dada a elevada prevalência de 

obesidade geral associada com concentrações mais baixas de 

vitamina D. Os fatores genéticos que contribuem para a 

adiposidade são complexos, sendo necessária a realização de  

estudos epidemiológicos genéticos maiores, que ajudarão a 

compreender melhor o significado biológico dos polimorfismos 

relacionados à vitamina D em relação à adiposidade e que 

podem contribuir para a identificação de novas estratégias 

terapêuticas para prevenção ou tratamento da adiposidade 

(KHAN et al., 2016). 

A dieta ocidental é caracterizada pela baixa quantidade 

de fibras e rica em gorduras saturadas. Os principais fatores 

que contribuem para a quebra da homeostase intestinal e o 

aumento das doenças auto-imunes, são o estresse, estilo de 

vida hiper-higiênico que inclui tratamentos antiparasitário ainda 

em idade precoce, água potável clorada em excesso, toxinas, 

drogas e deficiência de vitamina D, de acordo com a Figura (3). 

Evidências têm demonstrado que a deficiência da vitamina D e 

a função do receptor da vitamina D (VDR) podem perturbar a 

homeostase do intestino e, consequentemente, a tolerância 
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imune (ASSA et al., 2014). Todos esses fatores podem levar a 

disbiose intestinal, maior susceptibilidade à infecções 

patogênicas, intolerâncias alimentares, alergias e 

permeabilidade intestinal, que predispõem à translocação de 

lipopolissacarídeos e desencadeiam respostas imunológicas 

inflamatórias como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o 

interferão-gama (IFN-γ) (CLARK; MACH, 2016). 

 

Figura 3. Fatores de vida ocidentais que levam ao 
desenvolvimento de doenças auto-imunes. 

 
Fonte: Clarck; Mach (2016). 

 

Evidências crescentes apontam que a sinalização da 

vitamina D tem impactos em todos os aspectos da fisiologia 

intestinal, contribuindo para uma homeostase entérica 

saudável. Primeiramente, a vitamina D foi descoberta como um 

agente curativo para o raquitismo nutricional e suas ações 

clássicas estão associadas à absorção de cálcio e à saúde 

óssea. No entanto, a vitamina D exibe uma série de efeitos extra 
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esqueléticos, particularmente na imunidade inata. 

Notavelmente, estimula a produção de peptídeos anti-

microbianos e citocinas, que desempenham um papel na 

detecção da microbiota, na prevenção do excesso de 

crescimento bacteriano e complementam as ações da 

sinalização de vitamina D no aprimoramento da função da 

barreira intestinal. A vitamina D também favorece a 

diferenciação e função de células T tolerantes e não 

inflamatórias, demonstrando um papel benéfico da 

suplementação de vitamina D em pacientes com doença de 

Crohn, além de ressaltar que a sinalização da vitamina D tem 

efeitos generalizados sobre a homeostase intestinal 

(DIMITROV; WHITE, 2017).  

Estudos em humanos demonstraram que a 

suplementação de vitamina D3 pode levar a um aumento de 

bactérias benéficas, como Ruminococcaceae, Akkermansia, 

Faecalibacterium e Coprococcus, que podem atenuar as 

respostas auto-imunes (CANTAREL et al., 2015). Além disso, 

há evidências de que o VDR é um componente chave na 

manutenção da função da barreira intestinal do intestino e na 

prevenção da disbiose, o que pode atenuar a inflamação 

(WANG et al., 2016). 

Jin et al. (2015) sugerem que o status do gene VDR 

influencia o microbioma intestinal em níveis taxonômicos e 

funcionais e correlaciona-se com as alterações bacterianas 

associadas ao VDR em doenças clínicas. Logo, o VDR é crucial 

para a manutenção saudável e a homeostase da interação 

hospedeiro-bacteriana e, portanto, desempenha um papel 

fundamental na microbiota intestinal.  

A sinalização do VDR no epitélio intestinal mantém a 

integridade da barreira da mucosa inibindo a apoptose de 
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células epiteliais induzidas pela inflamação. Por outro lado, a 

inflamação regula a expressão do VDR, que é desregulado por 

um mecanismo mediado pelo microRNA-346. Assim, o VDR 

atua como um elemento chave no circuito regulatório que 

controla a inflamação da mucosa intestinal. Logo, os níveis de 

VDR epitelial do cólon são reduzidos em pacientes com 

doenças inflamatórias intestinais (DII), sendo  portanto, a 

suplementação com vitamina D uma estratégia valiosa para o 

tratamento das DII (LI; CHEN; DU, 2015). 

Luthold et al. (2017) verificaram que a ingestão de 

vitamina D e a concentração de 25(OH)D estão associadas à 

abundância de certos gêneros comensais na microbiota 

intestinal. A partir de uma proporção distinta de gêneros de 

acordo com o estado da vitamina D podem suportar a hipótese 

de que seu efeito modulador nas células imunes intestinais 

pode influenciar a composição bacteriana. Deste modo, uma 

resposta imune reduzida na deficiência de vitamina D poderia 

aumentar a vantagem competitiva de Haemophilus e 

Veillonella, que se encontra relativamente mais abundante no 

subconjunto de indivíduos com baixa ingestão de vitamina D, 

comparado com o de maior ingestão e concentração. Além 

disso, os autores detectaram uma associação inversa entre 

marcadores inflamatórios e 25(OH)D.  

Segundo os resultados do estudo realizado por Sordillo 

et al. (2017), sugerem que a raça, o tipo de parto, o aleitamento 

materno e os níveis de vitamina D do sangue do cordão 

umbilical estão associados à composição da microbiota 

intestinal infantil, com possíveis implicações à longo prazo para 

a modulação do sistema imunológico e a incidência de doenças 

asmáticas ou alérgicas. 
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A suplementação de probióticos com cepas específicas 

de bactérias pode ser benéfica na prevenção de distúrbios 

gastrointestinais e outras doenças autoimunes, devido aos 

mecanismos das ações probióticas na regulação das funções 

imunes inatas. O avanço dos estudos científicos mostra ainda 

que a vitamina D e seu receptor VDR contribuem para a ação 

de proteção dos probióticos, podendo destacar que as bactérias 

ácido-láticas estão esgotadas nas doenças inflamatórias 

intestinais e que tratamentos com suplementação de 

probióticos como Lactobacillus rhamnosus GG e Lactobacillus 

plantarum melhoraram a expressão do VDR (SHANG; SUN, 

2017).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados dos estudos analisados, o papel 

da vitamina D é reforçado na manutenção da homeostase do 

sistema imunológico e acredita-se que isso ocorre em parte 

através da interação com a microbiota intestinal, que é 

altamente instável.  

Em conjunto, os resultados reforçam a consciência de 

que as exposições nutricionais que ocorrem desde a concepção 

até o período pós-natal podem ser fortes determinantes da 

saúde da prole e podem fornecer evidências de suporte para as 

recomendações e diretrizes nutricionais atuais de vitamina D 

para mulheres grávidas e bebês. 

Estudos longitudinais são necessários para elucidar os 

mecanismos pelos quais as alterações da microbiota intestinal 

influenciam as doenças de origem imune, juntamente com 

abordagem genética associada à deficiência de vitamina D para 
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completar a compreensão de como a microbiota intestinal pode 

modular doenças desde a vida intra-uterina até a idade adulta.  
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RESUMO: A obesidade vem sendo avaliada como um 
importante problema de saúde pública mundial na atualidade, 
principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. 
A Organização Mundial de Saúde estima que em 2025 
aproximadamente 700 milhões de adultos estarão obesos, 
sendo este um fator de risco para outras patologias 
consideradas crônicas, a exemplo: doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus tipo 2 e câncer. Terapias complementares 
feitas a partir do extrato de plantas medicinais, a exemplo do 
Hibiscus sabdariffa L. estão sendo utilizadas na medicina 
popular para tratar doenças. Deste modo, este estudo teve por 
objetivo avaliar a influência do Hibiscus Sabdariffa L. no 
tratamento da obesidade e seu papel na modulação da 
inflamação. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura a 
partir de artigos publicados nas bases de dados SCIELO, 
GOOGLE ACADÊMICO, LILACS e PUBMED, no período de 
2012 a 2017, utilizando-se os seguintes descritores: hibisco, 
hibiscus sabdariffa L, obesidade, inflamação, plantas 
medicinais. Diante do exposto, conclui-se que a utilização da 
planta Hibiscus Sabdariffa L. pode apresentar resultados 
benéficos no tratamento da obesidade, pois a mesma possui 
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compostos bioativos, como flavonoides e antocianinas, cujos 
mesmos modulam a inflamação promovida pela obesidade, 
decorrente a hipertrofia e hiperplasia das células adiposas, no 
entanto maiores pesquisas devem ser realizadas para que haja 
uma confiabilidade e comprovação da eficácia do fitoterápico no 
tratamento da doença. 
Palavras-chave: Hibiscus sabdariffa L. Obesity. Plantas 

medicinais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade vem sendo avaliada como um importante 
problema de saúde pública na atualidade ganhando destaque 
na epidemiologia mundial, principalmente nos países em 
desenvolvimento como o Brasil (CARVALHO et al., 2013). 

Tendo em vista o crescimento da doença, várias formas 
de intervenções para tratamento do sobrepeso e obesidade 
estão sendo realizadas, dentre elas destacam-se a modificação 
no estilo de vida, prática de atividade física, tratamento 
nutricional, tratamento psicológico, cirurgias, tratamento 
farmacológico e o tratamento com uso de fitoterápico 
(CORRÊA; SANTOS; RIBEIRO, 2012), sendo este último o qual 
focaremos neste estudo.  

Segundo a World Health Organization – (WHO, 2016), a 
obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública 
mundial e a estimativa é que em 2025 aproximadamente 700 
milhões de adultos estejam obesos. Ainda de acordo com a 
WHO, em 2014 mais de 1,9 bilhões de adultos encontravam-se 
acima do peso, dentre estes, 600 milhões (aproximadamente 
13% da população) correspondiam à quantidade de obesos. 
Atualmente, são maiores os números de mortes causadas por 
excesso de peso do que pelo baixo peso. 

A composição nutricional e bioativa das plantas 
despertou o interesse tanto entre cientistas quanto entre as 
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pessoas, é importante ressaltar que a maioria das plantas ainda 
não possui estudos comprovando seu perfil de toxicidade. 
Dentre os extratos de plantas que são caracterizados por um 
baixo grau de toxicidade está o Hibiscus Sabdariffa L. (HSL), o 
qual possui propriedades funcionais e farmacológicas, além de 
compostos bioativos, como as antocianinas, podendo ser por 
esta razão uma fonte de utilização terapêutica utilizada com o 
intuito de auxiliar no tratamento de doenças (PIRIZ et al., 2013; 
DARROZ et al., 2014; JABEUR et al., 2017). 

Contudo, é importante desenvolver estudos que auxiliem 
na obtenção de resultados a partir da utilização das plantas 
medicinais no tratamento de patologias, devido ao aumento no 
consumo das mesmas, com o intuito de obter resultados de 
emagrecimento. Portanto, o objetivo do estudo é avaliar a 
influência do chá de hibisco no tratamento da obesidade. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão 
bibliográfica. Foram feitas leituras através uma busca eletrônica 
de artigos indexados nas bases de dados Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Publicações Médicas (PUBMED), 
Literatura Internacional em Ciência da Saúde (MEDLINE), 
Literatura Latino-América e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos 
científicos referentes à temática em estudo seguindo alguns 
critérios de inclusão: ser texto original publicado em revistas 
científicas, estar acessível na íntegra nas bases de dados 
disponíveis online (Google Acadêmico, SCIELO, PUBMED, 
LILACS, MEDLINE), trazer em seu conteúdo discussões sobre 
o Hibiscus Sabdariffa L. e Obesidade, e por último ter sido 
publicado no período de 2007 a 2017. A partir do levantamento 
do estudo foram encontradas 31 publicações destacando-se o 
tema Hibiscus Sabdariffa L. em periódicos indexados. No 
entanto, após leitura dos textos, foram selecionados 06 artigos 
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que se ajustavam integralmente aos critérios anteriormente 
descritos. As palavras utilizadas na pesquisa foram: obesidade, 
obesity, inflamação, inflamation, hibisco e Hibiscus Sabdariffa 
L. 

No que tange aos locais de coleta da publicação, 
encontrou-se um total de 07 artigos internacionais, sendo a 
predominância de publicações na Espanha (02), seguido por 
México (02), China (01), Ásia (01) e Sudão (01).  
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A obesidade é um problema de saúde mundial, que traz 
consequências pessoais, sociais e econômicas, também 
considerada fator de predisposição de incidência a outras 
patologias, a exemplo de Doenças cardiovasculares (DCV), 
resistência a insulina, diabetes melittus do tipo 2 e câncer 
(MARTINS et al., 2014). É cada vez maior o número de pessoas 
com sobrepeso e obesidade, atualmente corresponde a 2,3 
bilhões e 700 milhões, respectivamente (BUDAI et al., 2015). 

É uma doença crônica, multifatorial, que apresenta 
proporções epidêmicas em muitas partes do mundo, 
considerada uma das doenças não transmissíveis mais 
crescentes e de origem endógena ou exógena. 
Hereditariedades, fatores genéticos, juntamente com as 
condições econômicas, estilo de vida sedentário e alimentação 
desequilibrada, contribuem para o aumento, no entanto, o estilo 
de vida e a ingestão alimentar são considerados os principais 
motivos (GONZÁLEZ-MUNIESA et al., 2017). 

Considera-se obeso um indivíduo que apresenta o índice 
de massa corporal (IMC) maior que 30kg/m2. Vale ressaltar que 
o IMC pode subestimar os valores quando calculados em 
indivíduos mais velhos devido à perda de massa magra ou 
superestimar os indivíduos que apresentam grande quantidade 
de músculos, já que não apresenta distinção entre massa 
magra e massa gorda (CUPPARI, 2015). 
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Quanto menor o grau de estudos e maior o grau de 
pobreza, mais elevado é o índice de desenvolver a obesidade, 
o principal motivo é o baixo custo de alimentos industrializados 
e sua alta densidade energética. A ingestão elevada de 
determinados alimentos industrializados ocorre devido ao 
menor poder de saciedade que estes possuem, contribuindo, 
assim, para um desequilíbrio energético, resultando na 
obesidade e outras patologias associadas (ABESO, 2016). 

A quantidade de massa acumulada na obesidade, 
acontece devido à hiperplasia e/ou hipertrofia das células. A 
diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos, chamada 
adipogênese, promove a ativação do tecido marrom ou branco, 
pois afetam a expressão de reguladores transcricionais e pós 
transcricionais, contribuindo para o processo inflamatório 
(BRANDÃO; GUERRA; MORI, 2017).  

O tecido adiposo antes era visto apenas como 
armazenador de gordura, agora está sendo reconhecido como 
um tecido ativo na regulação de processos patológicos e 
fisiológicos, incluindo imunidade e inflamação (LEE; LEE; 
CHOUE, 2013). 

Existem dois tipos de tecido adiposo, ambos envolvidos 
no balanço energético: o tecido adiposo marrom (TAM), 
encontrado em crianças, responsável pela atividade 
termogênica, o qual participa da regulação da temperatura 
corporal induzida pelo frio e pela dieta e o tecido adiposo branco 
(TAB), atualmente sabe-se que é um importante órgão 
endócrino com função metabolicamente ativa, relacionado ao 
acúmulo de energia em forma de gordura (RAMOS-NINO, 
2013; NAKAMURA; FUSTER; WALSH, 2014; RODRIGUEZ et 
al., 2015). 

Teixeira (2015) mostra uma representação feita por 
Ramos-Nino, a respeito dos adipócitos onde é possível 
enxergar na imagem que a maior parte, cerca de 90% é de 
gordura e apenas 10% abrangem o citoplasma, núcleo, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brand%C3%A3o%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mori%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24355497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuster%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24355497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walsh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24355497
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mitocôndrias e organelas, fibroblastos e pré-adipócitos, 
conforme pode ser vista na figura 1. 

Figura 1. Composição do adipócito do tecido adiposo 
branco. 

.  
Fonte: Ramos – Nino 2013 

Após a descoberta da Leptina em 1994, foram então 
encontradas outras funcionalidades do TAB, além de 
armazenador de energia e de sua contribuição na regulação 
corporal ele também secreta substâncias importantes com 
efeitos biológicos, atuando no sistema endócrino de forma 
dinâmica e estando envolvido em uma gama de processos 
metabólicos e fisiológicos (RODRÍGUEZ et al., 2015). A leptina 
está ligada a um receptor neuronal localizado no hipotálamo e 
sinaliza para o cérebro as sensações de saciedade, também 
interfere nas funções neuroendócrinas e imunológicas do 
organismo (SUHAIMI; SHEHZAD, 2013). 

A obesidade desencadeia a ativação de macrófagos e 
genes pró-inflamatórios, os quais estão ligados a fenótipos 
relacionados com a resistência à insulina, os quais estão 
diretamente relacionados à alteração do sistema imunológico 
(MORAES-VIEIRA et al., 2014). 

O processo inflamatório é ativado a partir do aumento de 
tecido adiposo branco, os receptores das citocinas, detectam a 
possível patologia e ocorre o estímulo destes receptores que 
reagem elevando os níveis das citocinas pró-inflamatórias e 
outros marcadores (RODRIGUEZ et al, 2015). 

A alta produção das proteínas de fase aguda de baixa 
densidade e citocinas inflamatórias em resposta às alterações 
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existentes em obesos levou a conclusão de que indivíduos 
obesos possuem um estado de inflamação de baixo grau, 
altamente relacionados à resistência a insulina e a síndrome 
metabólica (JUNG; CHOI, 2014). A maioria das adipocinas 
identificadas até o momento são pró-inflamatórias, estão 
inclusas na classificação, mediadores inflamatórios que 
apresentam respostas de fase aguda, as citocinas clássicas 
fator de neurose tumoral (TNF-α) e interleucinas (IL-1beta, IL-6, 
IL -8, IL-10), fatores de crescimento (fator transformador de 
crescimento β – TGF – β) e proteínas complementares 
(adipsina), assim como proteínas envolvidas na regulação da 
pressão arterial (angiotensinogênio), homeostase vascular 
(inibidor do ativador do plasmogênio I - PAI-I), metabolismo 
lipídico, glicídico (adiponectina) e angiogênese, todos com 
papéis importantes no sistema metabólico e imunológico 
NAKAMURA; FUSTER; WALSH, 2014). 

Há quem diga que a inflamação acontece a partir da 
hipertrofia e/ou hiperplasia dos adipócitos, em ambos os casos, 
o tecido adiposo passa a requerer maior quantidade de oxigênio 
por causa da compressão dos vasos, sendo maior a distância 
percorrida pelo O2, por esta razão, ocorre à diminuição na 
circulação. Como o organismo não consegue acompanhar a 
necessidade é gerado então o estresse celular, 
consequentemente há a elevação dos níveis de oxigênio 
reativos, o qual contribui na ativação do fator de transcrição 
nuclear kappa B (NF-kB), responsável pela expressão de genes 
inflamatórios, elevando a resposta inflamatória, gerando novos 
vasos, e estimulando a quimiotaxia e ativação dos genes pró-
inflamatórios,  principalmente as citocinas interleucina-1β, 
interleucina-6, interleucina-8 e fator de necrose tumoral TNF-α, 
havendo também um aumento nos marcadores inflamatórios, 
como a proteína c reativa (PCR) no fígado, devido a produção 
destes e pelos macrófagos infiltrados por resposta a hipóxia 
(BRANDÃO; GUERRA; MORI, 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jung%20UJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24733068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24733068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24355497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuster%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24355497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walsh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24355497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brand%C3%A3o%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mori%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214707
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Com a ativação das proteínas pró-inflamatórias ocorre 
também a ativação do NF-Kb. O hipotálamo regula a 
homeostase energética do organismo, quando há uma 
supernutrição vias pró-inflamatórias são ativadas dificultando a 
sinalização de leptina e insulina, ocorre então, a ativação de 
citocinas, além dos receptores Toll-Like (TLR4) que ativam o do 
fator nuclear - kB (NF-kB), antes em estado de repouso, inativo, 
devido a proteína inibidora IkB, esta é fosforilada pela cinase 
kappa β – IKKβ, a partir da fosforilação, o IkB se desliga e o NF-
kB é deslocado para o núcleo, ocorrendo a transcrição de seus 
genes. Tanto os TLR4 quanto a ativação do NF-kB são 
induzidos pelo excesso de gordura ingerida na dieta, e atuam 
na redução do gasto energético, consequentemente levando a 
um aumento no desenvolvimento da obesidade (PAL et al., 
2014; CAI; LIU, 2012).  

Desde a antiguidade, são extraídos os substratos das 
plantas a fim de utiliza-las para a cura de doenças. Os primeiros 
registros fitoterápicos foram no período de 2838- 2698 a.C. 
onde 365 ervas medicinais foram catalogadas pelo chinês Shen 
Nung (LUCAS et al., 2016).  

A ANVISA (BRASIL, 2014) caracteriza planta medicinal 
como uma espécie de origem vegetal, que é cultivada com ou 
sem a intenção de ser utilizada com o propósito terapêutico, 
enquanto o fitoterápico é visto como um produto extraído da 
planta medicinal, exceto substâncias isoladas, que possui 
finalidade paliativa, profilática ou curativa. Pode ainda ser 
caracterizado como simples, quando advindo de uma única 
espécie, ou composto, quando possui origem de mais de uma 
espécie vegetal. 

Freitas Júnior e Almeida Jr (2017) afirmam que embora 
existam medicamentos para a utilização no tratamento de 
doenças crônicas, estes incapazes de enfrenta-las sem gerar 
efeitos adversos, por esta razão as pessoas procuram terapias 
não convencionais para o tratamento. 
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Baseados em informações ditas pela mídia, às pessoas 
costumam utilizar as plantas medicinais com diversas 
finalidades. Em virtude ao excesso de informações expostas, 
pesquisas sobre a influência de chás vêm sendo abordados 
com o intuito de maiores esclarecimentos em relação à ciência. 
A OMS apoia a fitoterapia desde que estejam identificadas e em 
suas devidas classificações, todavia requer cuidados, para que 
o usuário não seja induzido ao erro por seus diferentes 
princípios ativos (LUCAS et al., 2016). 

Contudo, estudos mostram que os possíveis efeitos dos 
compostos polifenóis existentes em plantas alimentares são 
capazes de se contrariar através da modulação de diferentes 
alvos moleculares chave na célula, bem como através de 
modificações epigenéticas. Este mecanismo multialvo inclui a 
regulação do metabolismo energético, estresse oxidativo e vias 
inflamatórias, fatores de transcrição, hormônios e peptídeos, 
enzimas digestivas (LÓPEZ et al., 2017). 

Os fitoterápicos são plantas medicinais utilizadas por 
automedicação ou sobre prescrição de um profissional 
capacitado a fim de gerar efeitos benéficos nos pacientes 
(BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012). 

O Hibiscus sabdariffa L. conhecido como, hibisco, 
vinagreira, rosella, caruru-azedo, azedinha, azeda-da-guiné, 
groselha, quiabo de angola, dentre outros, é uma espécie de 
vegetal da família Malvaceae, de origem Africana e pode chegar 
a 03 metros de altura. Suas primeiras mudas foram trazidas ao 
Brasil através de escravos, e atualmente é considerado 
alimento funcional na Ásia (HUANG et al., 2015;VIZZOTO, 
2017). 

A planta é fonte de vitamina C, suas flores são 
compostas por ácidos orgânicos, ácidos cítricos e málico, fibras, 
compostos fenólicos e antocianinas os quais possuem efeitos 
sobre os agentes oxidantes. A mesma também possui um 
excelente registro de segurança e tolerabilidade (DA-COSTA-
ROCHA et al., 2014).  
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Depois do chá verde, o HSL é a segunda planta mais 
estudada para a finalidade de tratamento de distúrbios 
metabólicos. Estudos feitos em ratos têm relatado que o HSL é 
eficaz na diminuição dos índices de lipídios, colesteróis e 
triglicerídeos, o que sugere a possibilidade de que a planta 
influencie no controle da obesidade (GAMBOA-GOMEZ et al., 
2015). 

A parte mais estudada do HSL é o cálice, seu chá contém 
grande quantidade de flavonoides (VIZZOTO, 2017). 
Atualmente, pesquisas têm demonstrado que os compostos 
fenólicos são fitoquímicos que apresentam grande interesse 
nutricional por contribuir para a saúde humana, devido à 
capacidade anticarcinogênica e antimutagênica (SHAHIDI et 
al., 2007 apud SANTOS et al., 2014). Devido aos seus 
compostos fenólicos, flavonóides e antocianinas, potentes 
antioxidantes, estudos estão sendo realizados para avaliar sua 
eficácia (ROSA, 2013). 

As antocianinas são um dos principais compostos 
fenólicos do HSL, recentemente apontados como moduladores 
de expressão gênica, e podem estar envolvidos em várias vias 
relacionadas à inflamação crônica e ao metabolismo 
energético, ainda não se sabe se os efeitos destes compostos 
são a partir de seu efeito antioxidante ou à sua capacidade de 
modular a atividade das diferentes proteínas alvo, 
possivelmente através de um mecanismo sinérgico (LÓPEZ et 
al., 2017). Os flavonoides atuam através de uma via intracelular 
para bloquear a acumulação de espécies de oxigênios reativos. 
São também responsáveis por induzir a expressão de proteínas 
de desintoxicação o que pode proporcionar uma proteção 
contra o estresse oxidativo (GUILAN, 2013; PANCHE; DIWAN; 
CHANDRA, 2016). 

Os radicais livres são moléculas liberadas pelo 
organismo que em quantidades baixas ou moderadas atuam 
como sistema de defesa, no entanto, quando em excesso 
geram o estresse oxidativo, um processo nocivo que resulta em 
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um desequilíbrio celular, promovendo lesões, mutação, 
degeneração, perda de atividades enzimáticas e toxicidade ao 
corpo, sendo ainda responsável pela indução de doenças 
crônicas e degenerativas, como também pelo processo de 
envelhecimento (SAHA, 2017). 

Os antioxidantes da dieta possuem papel importante, são 
responsáveis por estimular os receptores antioxidantes 
endógenos para que ocorra a neutralização do estresse 
oxidativo, competindo por sítios ativos e receptores de células 
diversas, modulando a expressão de genes que codificam 
proteínas responsáveis pela defesa do organismo, atuando 
assim como protetores, devido à quantidade de fitoquímicos, 
principalmente de origem vegetal, onde a biodisponibilidade é 
maior (DAIMIEL, VASGAS; 2012; SAHA, 2017). O poder 
antioxidante dos compostos bioativos variam de acordo com a 
estrutura e concentração e ainda pode ser influenciada por 
fatores genéticos e ambientais, além do tipo de adubo utilizado 
(MACIEL et al., 2012). 

A baixa ingestão de compostos bioativos proveniente de 
vegetais deixa o indivíduo mais vulnerável às DCNTs. O inverso 
acontece quando há a ingestão diária, pois estes compostos 
podem ativar a exemplo, vias de sinalizações contrárias ao 
estresse oxidativo, diminuindo a expressão de genes, havendo 
proteção celular. Dentre elas destaca-se a via de transcrição do 
NF-kB (BARBOSA; FERNANDES, 2014; SOARES et al., 2015). 

Vários chás ricos em polifenóis como romã, uva, maçã 
demonstraram efeitos benéficos no tratamento de patologias, 
extrato de plantas os quais possuem fitoquímicos também estão 
sendo estudados para ver sua eficácia no tratamento da 
obesidade e em danos hepáticos (HUANG et al, 2015). 

A melhora no estado oxidativo pode ser uma das 
estratégias pelas quais os polifenóis HSL exercem seus efeitos 
anti-inflamatórios, uma vez que a oxidação e a inflamação estão 
intimamente associadas, as evidencias apontam que estejam 
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intimamente ligados à modulação de caminhos relacionados ao 
estresse oxidativo (LOPEZ et al., 2017). 

Alarcon-Aguilar et al., (2007) utilizou em sua pesquisa 
120mg de extrato para cada quilograma ao dia em ratos 
saudáveis e obesos e após 60 dias de administração foi visto 
que houve redução significativa no peso corporal destes, assim 
como na ingestão de líquidos e reduções significativas nos 
níveis de colesterol e triglicerídios. Gamboa-Gomez et al., 
(2014), em estudo semelhante com ratos saudáveis e obesos 
corrobora com os resultados anteriores, de acordo com ele, 
após a administração de 1% de infusão do HSL em 200ml, após 
16 semanas houve redução de 10% do peso corporal, além de 
29% do tecido adiposo, quando comparados aos resultados 
apresentados pelo grupo controle, e as outras duas plantas 
também utilizadas no estudo. 

Ali, Mohamed e Mohammed (2014), investigaram o efeito 
anti-inflamatório do HSL, após a divisão em cinco grupos, 
contendo cinco ratos em cada, em 03 grupos houveram a 
administração do extrato do HSL, contendo 2, 4 ou 8ml de 
HSL/kg, cada. Durante 06 dias consecutivos observou-se a 
eficácia do HSL na inflamação dos quais a administração 
correspondeu a 4 e 8ml, sendo que a maior redução ocorreu 
nos ratos cujo consumo foi de 8ml. Moyano et al., (2015), em 
estudo similar com ratos machos obesos, introduzindo 10g de 
HSL e comparando a uma bebida tequilana da região durante 
30 dias observaram que a partir do nono dia os ratos 
começaram a apresentar redução no peso, o qual persistiu até 
o final do estudo (p<0,001), além de redução no colesterol, 
quando comparado aos demais grupos analisados.  

Huang To-Wey et al., (2015) com o objetivo de avaliar o 
efeito do HSL na obesidade e lesão hepática de ratos induzidos 
por uma dieta rica em gorduras, a partir da coleta do sangue 
destes ratos, observaram nos ratos que receberam dieta rica 
em gordura 10% de óleo de coco e 0,5% de colesterol, 
alterações fisiológicas associadas a obesidade. Enquanto 
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àqueles que receberam o HSL em 25, 50 ou 10mg e o grupo 
com 25mg de antocianinas apresentaram características 
semelhantes, alta eficiência na regulação do peso e no aumento 
de gordura, e diminuiu também os níveis de LDL-C, 
principalmente nos que receberam 100mg de HSL quando 
comparado ao grupo suplementado com antocianinas, o que 
comprova a eficácia do extrato no tratamento através da 
modulação. O mesmo ainda verificou diminuição no risco de 
aterosclerose associada à alimentação além de redução 
significativa nas enzimas hepáticas. 

Na China Chiu et al., (2015), realizaram um estudo com 
o intuito de avaliar o efeito do HSL em células cancerígenas. 
Em apenas 24h nos grupos administrados de 0,25-0,5mg/ml, foi 
identificada redução de 55% na expressão do NF-kB, assim 
como o inverso ocorreu com o IkB, responsável pela ativação 
do gene, de acordo com o estudo os dados foram opostos, 
assim sendo, o aumento da IkB fez com que houvesse redução 
na expressão do NF-kB, apresentando então resultado positivo, 
pois sem a expressão deste, não ocorrerá a liberação dos 
genes pró infamatórios, não iniciando o processo de 
inflamação. 

Contudo, o primeiro estudo realizado em humanos 
objetivando avaliar a eficácia da utilização do HSL sobre o IMC, 
apetite e saciedade em indivíduos com obesidade grau I, 
ocorreu na Espanha, por LCDA et al., (2013). Participaram da 
pesquisa 30 adultos de ambos os sexos, com idade entre 10-50 
anos, IMC superior a 30kg/m2 e inferior a 35kg/m2, os quais 
foram divididos em dois grupos de modo aleatório, e por duas 
vezes ao dia consumiram o HSL ou o placebo. Durante 03 
semanas foram analisados os dados, observou-se então que 
houve redução significativa no IMC dos indivíduos cujo 
consumo foi de HSL em todas as semanas, quando 
comparados ao grupo placebo (p<0,05), todavia, não existiu 
influência em relação à saciedade e apetite. A redução do peso 
corporal foi associada ao aumento na termogênese dos 
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indivíduos analisados. No ano seguinte, Chang et al., (2014), 
confirmou os resultados a partir de uma análise feita com 40 
pessoas, homens e mulheres apresentando IMC acima de 
27Kg/m2, além de esteatose hepática. De acordo com o estudo, 
foi visto após 12 semanas que o HSL inibiu o acúmulo de 
gordura, reduziu peso, gordura abdominal e IMC, assim como 
melhorou a esteatose hepática em humanos. E atribuiu o 
resultado a quantidade de polifenóis existentes na planta. 

Os principais compostos fitoquímicos com efeitos 
biológicos presentes no HSL são os fenólicos e flavonoides, os 
quais apresentam teores estimados de 58,80 e 13,57mg/g de 
folhas secas, respectivamente (GAMBOA-GOMES et al., 2014). 
Justificando assim o efeito antioxidante, provavelmente 
alcançado através da modulação de genes que desempenham 
papéis fundamentais durante a adipogênese (DA-COSTA-
ROCHA et al., 2014). 

 
4 CONCLUSÃO 
 

Entre 1930-1940 foi descoberto que as plantas possuem 
compostos bioativos específicos de cada uma, os quais podem 
auxiliar no tratamento de várias patologias, no entanto ainda é 
pequena a quantidade de pesquisas realizadas comprovando a 
eficácia e segurança na utilização delas como forma de 
medicamentos (BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012). Alguns 
estudos sugerem possíveis efeitos anti-obesidade devido à 
estimulação da termogênese e inibição da diferenciação de 
adipócitos em pré-adipócitos. Contudo, ainda faz-se necessário 
maior quantidade de estudos para se determinar a dose exata 
a ser utilizada no corpo humano (CHIU, 2015). 

Diante do exposto, conclui-se que a utilização da planta 
Hibiscus Sabdariffa L. pode apresentar resultados benéficos no 
tratamento da obesidade, pois a mesma possui compostos 
bioativos, como flavonoides e antocianinas, cujos mesmos 
modulam a inflamação promovida pela obesidade, decorrente a 
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hipertrofia e hiperplasia das células adiposas, no entanto 
maiores pesquisas devem ser realizadas para que haja uma 
confiabilidade e comprovação da eficácia do fitoterápico no 
tratamento da doença. 
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE:  

Os desafios do mundo contemporâneo 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.  

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Saúde 

e meio ambiente: os desafios do mundo contemporâneo; Resiliência 

agroecologica as mudanças climáticas no Semiárido Brasileiro; Água para o 

consumo humano em quantidade e qualidade para comunidades rurais; 

Riscos para saúde e meio ambiente das tecnologias utilizadas na produção 

de alimentos; As superbactérias: Impacto ambiental e multirresistência aos 

antibióticos atuais ; O uso indiscriminado de agrotóxicos e doenças 

relacionadas; Uso de plantas transgênicas na produção de alimentos; Uso 

das radiações na agricultura e meio ambiente; Gerenciamento de resíduos 

e  resíduos sólidos de serviço de saúde. 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE: os desafios desafios do mundo 

contemporâneo, NUTRIÇÃO E SAÚDE: desafios do mundo 

contemporâneo, MEIO AMBIENTE: desafios do mundo contemporâneo, 

e ODONTOLOGIA: desafios do mundo contemporâneo contribuirão para 

o conhecimento dos alunos da área de Ciencias biológicas e Saúde.   
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