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PREFÁCIO 

 

A Ciência da Nutrição nunca esteve tão inserida nas 

diversas áreas do saber, como nos dias atuais. Para 

mergulhar neste universo, precisamos transcorrer as 

diversas áreas que englobam desde o cultivo aos serviços 

de produção e distribuição de alimentos, considerando os 

fatores ambientais, sociais, econômicos e culturais que 

determinam o acesso e a escolha do alimento. A 

transversalidade desta ciência nos leva a perceber, cada 

vez mais, a importância do desenvolvimento de pesquisas 

nas diferentes áreas de atuação que envolva a 

alimentação e a nutrição. 

Este livro é composto de uma coletânea de 

pesquisas apresentadas NO CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

(CINASAMA), realizado entre os dias 14 e 15 de dezembro 

de 2018 na cidade de João Pessoa-PB. O CINASAMA é 

um evento que faz parte da história acadêmica e científica 

da Paraíba e de todo Brasil, uma vez que apoia, assume e 

cumpre um compromisso com a comunidade científica 

compartilhando pesquisas nas diversas áreas da Saúde e 



 
 

Meio Ambiente, com forte ênfase na Ciência da 

Alimentação e Nutrição. Para tanto, os capítulos desta 

obra estão organizados em eixos temáticos abrangentes e 

atuais nas diversas áreas de atuação da Nutrição, 

Gastronomia, Engenharias, Medicina e Biologia. 

Sendo assim, esta publicação é destinada aos 

diversos leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Desejo que estes possam usufruir desse conteúdo para 

aprender ou aprimorar seus conhecimentos e, 

principalmente, despertar o desejo pelo desenvolvimento 

de novas pesquisas, que possam transformar vidas, pois 

este é o principal objetivo da ciência: fazer do mundo um 

melhor lugar para se viver. 

Boa leitura e boa vida. 

 

Bárbara Lima Rocha 
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CAPÍTULO 1 
 

A TOXICIDADE DA CARAMBOLA (Averrhoa 
carambola) EM PACIENTES PORTADORES 
DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Wanessa da Silva Fabião CAVALCANTI¹ 
Rosemary Oliveira de AMORIM¹ 

 Claudenise Caldas da Silva DANTAS² 
¹ Graduandas do curso de Nutrição, FMN; 3 Orientadora/ Doutoranda UFPB/UFPE/UFRN/UFC; 

wanessa_sfc@hotmail.com 

  

RESUMO: A insuficiência renal crônica caracteriza-se pela 
perda gradativa e irreversível das funções renais. Alguns 
cuidados devem ser providos acerca da doença como a 
ingestão da carambola, que vem sendo alvo de estudos por 
provocar sintomas maléficos nos pacientes portadores da 
doença. O presente trabalho tem como objetivo descrever sobre 
a Insuficiência Renal Crônica e verificar ação e sintomas 
gerados pela ingestão da carambola. Realizou-se uma revisão 
literária em artigos publicados de 1980 a 2015 visando relatar 
estudos antigos e recentes, nas bases de dados Scielo, Lilacs, 
Pubmed, Brazilian Journal Of Nephrology, American Journal of 
Kidney Diseases, Digital Library Teses e BMC Research Notes. 
Sintomas como náuseas, vômitos, soluços, confusão mental, 
convulsões, epilepsia e óbito foram evidências encontradas em 
pacientes que consumiram a fruta que podem estar 
relacionados ao teor de ácido oxálico presente em sua 
composição que se liga ao cálcio gerando cristais de oxalato de 
cálcio, obstruindo os túbulos renais gerando lesão ou a um 
aminoácido nomeado caramboxina que impede a ligação entre 
neurotransmissores causando efeito excitatório intenso no 
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sistema nervoso. Diante do exposto conclui-se que como no 
Brasil a doença cresce de forma descompensada e se faz 
necessário à conscientização da população e dos profissionais 
de saúde sobre o efeito do consumo da carambola no 
organismo.  
Palavras chave: Insuficiência Renal Crônica. Carambola. 
Sintomas 
 

INTRODUÇÃO 

 

Para que o corpo humano consiga manter sua 

homeostase, ou seja, seu equilíbrio ele precisa do sistema renal 

que auxilia no processo de filtração, regulação e excreção onde 

a eliminação de resíduos metabólicos seja eficaz, por isso sabe-

se que os rins são órgãos de extrema importância para a saúde 

de um individuo (BASTOS et al., 2004). 

Conforme as estruturas renais se apresentam anormais, 

suas funções são diminuídas e entre elas a taxa de filtração 

glomerular fazendo com que as substâncias tóxicas que 

deveriam ser eliminadas pela urina se aglomerem gerando a 

insuficiência renal (FOLEY et al., 2005). 

A insuficiência renal crônica (IRC) caracteriza-se pela 

perda gradativa e irreversível das funções renais, onde a 

eliminação de resíduos e água é diminuída, ineficaz e até 

mesmo inexistente. Algumas condições clínicas causam lesões 

nas estruturas renais que contribuem com o surgimento da 

doença entre elas  diabetes mellitus e  hipertensão arterial 

(HIGA et al., 2007).  

Segundo Vanelli et al., (2014) a IRC é considerada uma 

patologia que acomete uma grande parte da população e o seu 

índice de mortalidade vem se tornando um grave transtorno na 
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saúde. A dificuldade ao acesso a terapia necessária também é 

considerada um problema, relata-se que em vários países 

apenas para uma pequena parte da população e uma grande 

quantidade de pessoas, não têm acesso nenhum a terapia 

devido ao seu alto custo. 

Entre os tratamentos utilizados estão o conservador que 

se refere à junção da medicação com uma dieta específica para 

pacientes em estágios iniciais da doença e o dialitico que se 

divide em hemodiálise ou dialise peritoneal. Com o decorrer da 

evolução da doença, quando os sintomas da IRC se agravam e 

os tratamentos não são mais eficazes se faz necessário um 

transplante renal (MARANGO et al., 2012). 

No Brasil a doença cresce de forma descompensada e a 

falta de informações relacionadas a doença e cuidados, entre 

eles os nutricionais contribuem para o agravamento do quadro 

clínico (PEREIRA et al., 2016). 

Para que se mantenha a eficácia do tratamento e a 

qualidade de vida dos pacientes renais, alguns cuidados se 

fazem necessários, sendo a ingestão alimentar um fator 

importante para a estabilidade da saúde do indivíduo. Por isso, 

a ingestão da carambola (Averrhoa carambola) vem sendo alvo 

de estudos por provocar alterações no estado de saúde dos 

pacientes portadores da IRC ou até mesmo em indivíduos 

sadios (MOREIRA et al., 2010). 

A fruta faz parte da família Oxalidaceae, sua forma 

alongada apresenta-se com 6 a 15 cm de comprimento, possui 

uma casca brilhante e lisa, a sua cor pode ser amarela ou 

esbranquiçada, pode ser ingerida in natura ou em outras 

preparações como as compotas, sucos industrializados e sua 

polpa é utilizada no tratamento da diarreia, febre e escorbuto. 
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Quando submetida a cortes transversais apresenta forma de 

estrela e por isso também é conhecida como “star fruit” ou fruta 

estrelar (MOREIRA et al., 2010). 

Embora alguns artigos demonstrem e garantam que 

determinadas doses trazem efeitos benéficos para tratamento 

em alguns casos, o consumo da fruta pode ocasionar maiores 

danos em pessoas que tem as funções renais reduzidas ou 

ocasionar quadros clínicos com sintomas graves em pacientes 

com IRC (WU et al., 2007). 

Alguns sintomas mais citados são os desconfortos 

gastrointestinais como náuseas e vômitos, soluços e diminuição 

de força muscular, parestesias e quadros mais graves como 

confusão mental, convulsões e epilepsia que podem levar a 

morte do paciente (MOREIRA et al., 2010).  

Algumas hipóteses foram levantadas em relação a ação 

da fruta no organismo, entre elas o teor de ácido oxálico da 

carambola que se liga ao cálcio existente no corpo formando 

cristais de oxalato de cálcio que se concentram nos rins 

obstruindo os túbulos renais e um aminoácido extraído de uma 

parte isolada da fruta nomeado de caramboxina que gera uma 

interferência no sistema nervoso central impedindo a ligação 

entre GABA um potente neurotransmissor e receptores nas 

comunicações dos neurônios gerando estimulações em grande 

intensidade e por consequência convulsões. (NETO et al., 

2008). 

Pacientes em diálise ou não e indivíduos sem histórico 

de insuficiência renal apresentaram sintomas relacionados a 

intoxicação após o consumo da carambola, gerando a hipótese 

que a ingestão da fruta pode acarretar na diminuição da 

funcionalidade dos rins e óbito mesmo em indivíduos sadios, o 
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que é considerado controvérsia por alguns autores (OLIVEIRA, 

AGUIAR, 2015). 

Sendo assim, a proposta desse estudo é descrever sobre 

a Insuficiência Renal Crônica, analisar e informar aos leitores 

os danos causados pela ingestão da fruta e verificar ação e 

sintomas induzidos pela ingestão de carambola em pacientes 

acometidos por tal patologia para que possam usufruir de uma 

boa qualidade de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

contendo artigos publicados no período de 1980 a 2015, 

visando a obtenção de estudos antigos e recentes para o 

esclarecimento acerca do tema, que apresentaram 

contribuições a respeito da ação, composição da toxina 

presente na Averrhoa carambola e os sintomas ocasionados no 

organismo. Foram escolhidos como critérios de inclusão: 

artigos originais de delineamento experimental em animais e 

relatos de casos publicados em português e inglês. Os critérios 

de exclusão foram os estudos não disponíveis para acesso pela 

internet, artigos que relatavam sobre o uso de carambolas em 

outras patologias e que não eram nos idiomas português e 

inglês. Além disso, foram excluídos artigos que não estavam 

relacionados com os sinais e sintomas produzidos pela ingestão 

de carambola. 

 As bases de dados consultadas foram Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), Brazilian Journal Of 

Nephrology, American Journal of Kidney Diseases, Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde (PubMed), Digital Library 
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Teses e BMC Research Notes. Para o acesso, utilizou-se as 

seguintes palavras chaves: Insuficiência renal Crônica, 

Carambola, Sintomas, bem como seu correspondente em 

inglês Chronic renal insufficiency, Star fruit, Symptoms. 

Sendo assim, foram selecionados 63 artigos, após a 

aplicação dos critérios de inclusão, 31 artigos foram excluídos 

por não ser originais de delineamento experimental ou relatos 

de casos, 3 artigos foram excluídos por abordarem sobre uso 

de carambolas em outras doenças, não conseguir acesso pela 

internet (n = 13) e não ser nos idiomas português e inglês (n = 

5). Com isso, 11 artigos foram selecionados para compor os 

resultados do presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos estudos selecionados, a maior parte (n = 7) se refere 

a relatos de casos envolvendo indivíduos de ambos os sexos e 

quatro artigos são estudos experimentais realizados em 

roedores. Dos 62 pacientes relatados nos estudos, 15 foram a 

óbito após apresentarem manifestações clínicas devido ao 

consumo de carambola. 

Quatro estudos experimentais foram selecionados para 

compor este artigo. Os estudos foram realizados em ratos 

albinos machos e ratos do sexo masculino da raça Sprague-

Dawley, todos mostram que a ingestão de carambola contribui 

para o surgimento dos sintomas. (Quadro 1). 

 



A TOXICIDADE DA CARAMBOLA (Averrhoa carambola) EM PACIENTES 

PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

25 
 

Quadro 1. Principais resultados de estudos experimentais em animais 

que avaliaram o efeito do consumo da Carambola. 

Autores/

Ano 

Objetivos  Métodos Resultados 

Muir; 

Lam 

1980. 

Descrever a 

primeira 

tentativa de 

determinar 

se a 

carambola 

possui uma 

substância 

que 

diminuia o 

nível de 

atividade 

cerebral. 

 

Os extratos de 

vinte 

carambolas 

maduras foram 

aplicados por 

via 

intraperitoneal 

em ratos 

albinos 

machos. 

 

A carambola tem 

efeito excitatório 

sobre o sistema 

nervoso central e 

possui uma 

substância 

farmacológica 

ativa no 

organismo.  

 

 

Chen et 

al., 2002. 

Relacionar a 

interação 

entre o 

oxalato e a 

intoxicação 

causada 

pela 

carambola 

em ratos da 

raça 

Sprague-

Dawley. 

Foram 

introduzidos 

via 

intraperitoneal 

o suco puro da 

carambola, o 

suco da 

carambola 

filtrada sem o 

oxalato e 

oxalato puro 

sendo estes 

Metade dos ratos 

que receberam o 

suco puro da 

carambola 

morreram, no 

grupo que 

recebeu suco da 

carambola filtrada 

sem o oxalato não 

houve  morte. No 

grupo que 

recebeu oxalato 
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grupos 

experimentais 

e outro grupo 

denominado 

controle devido 

a 

administração 

de solução 

salina.  

puro todos os 

animais 

morreram. Antes 

da morte os ratos 

apresentaram 

soluços e 

convulsões. 

Cairasco 

et al., 

2013. 

Esclarecer a 

neurotoxida

de causada 

pela fruta 

carambola. 

Foi introduzido 

o extrato da 

carambola livre 

de oxalato no 

grupo controle 

e o aminoácido 

encontrado na 

fruta no 

cérebro e no 

estômago de 

ratos do grupo 

experimental. 

Os animais 

sofreram 

convulsões e 

ataques epiléticos 

o que confirmou o 

efeito excitatório 

causado pela 

substância 

isolada da fruta. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os casos relatados no Quadro 2 retratam o aparecimento 

de manifestações clínicas após o consumo de carambola em 

pacientes com IRC submetidos a tratamento dialítico e 

indivíduos portadores da insuficiência porém sem uso de 

tratamentos que apresentaram sintomas decorrentes a 

ingestão da fruta, no entanto, podemos observar o estudo 

desenvolvido por Abeysekera et al. (2015),  que traz o relato de 
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dois casos sobre o consumo da carambola e sua 

nefrotoxicidade em pacientes com função renal normal antes de 

ingerirem a fruta. 

Quadro 2. Principais resultados de estudos de casos que avaliaram 

o efeito do consumo da Carambola. 

Autores/

Ano 

Objetivos Métodos Resultados/

Discussões 

Neto et 

al., 2003. 

Analisar os 

resultados 

dos 

pacientes 

que 

ingeriram a 

carambola e 

discutir seus 

efeitos 

tóxicos. 

32 pacientes 

urêmicos que 

ingeriram 

carambola. Dentre 

estes, 20 pacientes 

faziam uso de 

hemodiálise, 8 

utilizavam como 

tratamento a 

dialise peritoneal e 

4 ainda não 

estavam 

submetidos há 

nenhum 

tratamento.  

Soluços, 

vômitos, 

rebaixament

o do nível de 

consciência 

com 

confusão 

mental, 

diminuição 

da força 

muscular, 

dormência 

de membros, 

perda de 

controle dos 

movimentos 

voluntários, 

parestesias,

convulsões e 

instabilidade 

hemodinâmi

ca. Ao total 
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foram 7 

óbitos. 

Herbland  

et al., 

2009. 

Descrever 

as aspectos 

clínicos, 

trataemento 

e resultado 

de seis 

pacientes 

com IRC 

moderada 

internados 

em Unidade 

de terapia 

intensiva 

devido a 

intoxicação 

por 

Averrhoa 

carambola. 

No período de 

setembro de 2006 

a setembro de 

2007 foram 

acompanhados 6 

casos de 

intoxicação por 

carambola. O 

consumo variou de 

uma ou várias 

unidades da fruta 

ou o suco da 

mesma  durante 

alguns dias. 

Os pacientes 

apresentara

m 

insuficiência 

renal, coma, 

soluços, 

confusão 

mental, 

convulsões 

tônico-

clônicas em 

2 pacientes e 

estado 

epiléptico em 

4 pacientes. 

Entre os 6 

casos 

relatados 4 

pacientes 

recuperados 

e sem 

sequelas e 2 

foram a 

óbito. 

 

Ananna 

et al., 

2009 

O objetivo 

do estudo foi 

analisar os 

Foram incluídos no 

estudo um total de 

20 pacientes 

18 pacientes 

com 

sintomas 
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eventos 

clínicos da 

ação da 

nefrotoxicid

ade 

induzida 

pela 

carambola. 

 

 

 

internados com 

deterioração 

inexplicável da 

função renal que 

ingeriram 

carambola ou seu 

suco por pelo 

menos 7 dias antes 

da admissão. 

Sendo que apenas 

5 deles eram 

portadores de IRC. 

 

gastrointesti

nais. 1 

Paciente 

apresentou 

convulsão,  2 

soluços e 1 

teve estado 

mental 

alterado.  3 

pacientes 

com função 

renal normal 

desenvolver

am IRC. 

Passado o 

período de 

acompanha

mento 3 

pacientes 

faleceram. 

Tsai et 

al., 2009. 

Descrever 

caso fatal da 

intoxicação 

pela 

ingestão de 

uma 

unidade de 

carambola 

de uma 

paciente 

Mulher de 81 anos 

de idade, com IRC 

estágio 5, 

apresentou 

distúrbio de 

consciência, 

convulsões tônico-

clônicas e 

epilepsia. Foi 

intubada devido a 

Mesmo com 

terapia 

farmacológic

a agressiva e 

com 

hemodiálise 

a paciente 

veio a óbito 

no terceiro 
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portadora 

de IRC 

grave que 

ainda não 

estava 

submetida a 

diálise.  

consciência 

prejudicada e 

sedada devido aos 

episódios de 

convulsão. Com o 

coma persistente a 

paciente foi 

submetida à diálise 

por 6hrs. 

dia de 

internação. 

Martins 

et al, 

2010. 

Descrever o 

caso clínico 

de uma 

paciente 

com 

insuficiência 

renal 

crônica 

internada 

em uma 

unidade de 

terapia 

intensiva 

após a 

ingestão de 

suco de 

carambola 2 

dias antes 

da 

internação. 

Mulher de 53 anos 

de idade 

diagnosticada com 

hipertensão e 

nefropatia 

hipertensiva, sem 

necessidade de 

submissão a 

hemodiálise. 

Consumiu o suco 

da carambola 

como uma bebida 

fresca, in natura, 

sendo esta a 

primeira vez que 

havia consumido o 

suco. 

Paciente 

epilético, 

com 

convulsões 

dispneia, 

taquipnéia e 

coma. Ao 

decorrer da 

internação 

houve febre, 

instabilidade 

hemodinâmi

ca e infecção 

pulmonar. A 

paciente veio 

a óbito e a 

autópsia 

revelou 

diminuição 

geral dos 

rins e 



A TOXICIDADE DA CARAMBOLA (Averrhoa carambola) EM PACIENTES 

PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

31 
 

insuficiência 

renal 

crônica. 

Moreira 

et al., 

2010 

Descrever o 

caso de um 

paciente 

nefropata 

crônico que 

após a 

ingestão de 

carambola. 

 

 

Paciente do sexo 

masculino, de 56 

anos de idade, 

hipertenso e 

diabético, portador 

de IRC sem 

submissão ao 

tratamento 

dialítico. Ingeriu 4 

carambolas. 

Após 

ingestão da 

fruta, houve 

mal-estar, 

cefaleia, 

náuseas e 

vômitos. 3 

episódios de 

crises 

convulsiva. 

No quarto 

dia de 

internação 

em UTI o 

individuo 

veio a óbito. 

Abeysek

era et al., 

2015. 

Relato de 

dois casos 

sobre o 

consumo da 

carambola e 

sua 

nefrotoxicid

ade em 

pacientes 

com função 

Paciente do sexo 

feminino portadora 

de diabetes 

mellitus com 

função renal 

normal antes de 

consumir grande 

quantidade de 

suco de carambola 

concentrada 

(200ml) ao mesmo 

Caso 1  

paciente 

com 

náuseas, 

vômitos, 

desconforto 

abdominal, 

redução na 

produção de 

urina e lesão 

renal. Caso 2 
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Conforme apresentado no quadro 1, em 1980, Muir e 

Lam, descreveram o primeiro estudo esclarecedor sobre o 

efeito depressor da carambola no sistema nervoso central, 

notaram que o extrato da fruta contém um fármaco depressivo. 

Segundo o estudo, doses acima de 8g/ kg de peso causaram 

soluços e convulsões seguidas de morte em ratos. O tempo 

desses sintomas entre administração intraperitoneal nos 

animais e o óbito foi entre 10 a 15 minutos. Até a morte, os ratos 

permaneceram conscientes e capazes de se movimentarem. 

renal 

normal. 

tempo. Paciente do 

sexo masculino 

portador de 

diabetes mellitus 

adquiriu 

insuficiência renal 

crônica devido ao 

consumo rotineiro 

e excessivo da 

fruta. Em ambos os 

pacientes não há 

história de 

nefropatia 

diabética.  

paciente 

apresentou 

náuseas, 

fraqueza e 

na biópsia 

renal havia 

túbulos 

obstruídos 

pelos cristais 

de oxalato, 

lesão renal 

crônica 

caracterizad

a pela 

presença de 

fibrose 

intersticial e 

atrofia 

tubular. 

Fonte: Autoria própria. 
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Na mesma direção Chen et al., (2002) desenvolveram 

um estudo para entender a toxicidade da carambola devido ao 

oxalato presente em sua composição. Foram administrados 

quatro tipos de substâncias em ratos, o suco da carambola, o 

suco da mesma fruta, porém com remoção do oxalato presente 

em sua composição, a substância química de oxalato puro e 

uma concentração salina.  Pode-se notar que todos os ratos 

que receberam doses sem oxalato sobreviveram e não 

apresentaram sintomas, no entanto os animais que receberam 

mais de 10 gramas por quilo de peso do suco da carambola 

apresentaram soluços e convulsões e metade dos 

componentes deste grupo foram a óbito, os ratos que 

receberam mais de 21g por quilo de peso do suco de carambola 

morreram todos, sendo este o mesmo resultado para os 

animais que receberam oxalato puro, o que nos leva a crer que 

o oxalato faz parte da ação toxica provocada pela carambola no 

organismo. 

No último estudo encontrado para compor o quadro 1 

Cairasco et al., (2013) isolaram uma parte da carambola e 

encontraram uma toxina e a nomearam de caramboxina, o 

estudo teve como objetivo elucidar a neurotoxidade produzida 

pela fruta. Alguns dos sintomas comuns como convulsões e 

ataques epiléticos ocasionados em ratos utilizados para os 

experimentos foram evidências encontradas assim como em 

outros estudos já citados por essa revisão. Entretanto, embora 

os autores relatem sobre o oxalato presente na fruta e sua 

nefrotoxicidade eles garantem que apenas esse composto não 

seria capaz de produzirem efeitos neurais e o óbito em 

humanos, eles atribuem esses efeitos a caramboxina que 

acomete os neurotransmissores do sistema nervoso central 
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produzindo mecanismos excitatórios intensos e gerando os 

sintomas já conhecidos como: confusão mental, agitações, 

convulsões, epilepsia, coma e óbito.  

Ao observar o quadro 2 apresentado, notamos que 

ingestão da fruta estrelar pode gerar danos em pacientes com 

insuficiência renal ou até mesmo em índividuos sadios. 

No estudo de Neto et al., (2003) 32 pacientes urêmicos 

ingeriram carambola e apresentaram sinais de intoxicação. Os 

sintomas mais comuns encontrados foram soluços, vômitos, 

rebaixamento no nível de consciência com perturbação de 

graus variáveis, agitação psicomotora, diminuição da força 

muscular, dormência de membros, insônia parestesias, 

convulsões e instabilidade hemodinâmica. Conforme relatado, 

foram a óbito sete dos trinta e dois pacientes. 

           No ano de 2009 foram realizados três estudos, o primeiro 

foi de Herbland et al., (2009) relataram que os principais 

sintomas por intoxicação por carambola foram soluços, 

confusão mental e coma. Observaram que logo após a primeira 

sessão de hemodiálise em 3 pacientes houve um 

reaparecimento de sintomas neurológicos, 4 pacientes 

sobreviveram e quase recuperaram a função renal inicial e 2 

pacientes morreram, um após 38 dias com quadros de 

epilepsia, e o outro foi a óbito devido a falência de múltiplos 

órgãos. O estudo garante que o intervalo de tempo entre o início 

dos sintomas e o inicio do tratamento não influenciou o 

prognóstico dos pacientes, afirmação que gera contradição em 

outros estudos encontrados.  

          Já o estudo de Ananna et al., (2009) traz dados de 20 

pacientes que ingeriram de 1 a 6 unidades da fruta e do suco 

que variou de 150 ml a 500ml, alguns pacientes eram 
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portadores de diabetes, outros eram hipertensos e apenas 5 

deles tinham pré insuficiência renal crônica existente. Apenas 

dois pacientes desenvolveram sintomas neurológicos, 1 teve 

convulsão e 1 apresentou estado mental alterado. Durante a 

internação 15 pacientes melhoraram após o tratamento 

conservador e 5 pacientes necessitaram de hemodiálise que 

ocorreu em 2 e 3 sessões. Dentre os 20 pacientes 2 pacientes 

tornaram-se dependentes da diálise dos quais 1 já era portador 

da IRC, entre 15 pacientes com função renal normal anterior, 3 

desenvolveram IRC. Não houve morte durante a internação, 

porém durante o período de acompanhamento posterior 3 

pacientes foram a óbito dos quais 2 com IRC e 1 com morte 

súbita em casa após 4 semanas. Concluindo que a ingestão da 

carambola mesmo em pequena quantidade pode provocar 

insuficiência renal independente da função renal anterior por 

isso se faz necessário a conscientização sobre os malefícios 

que a fruta pode acarretar. 

Em sequência o estudo realizado por Tsai et al., (2009) 

descreve um caso de uma paciente que sofreu intoxicação e 

apresentou convulsões depois da ingestão da fruta estrelar, 

esta foi submetida ao tratamento de hemoperfusão com carvão 

considerado eficaz  em outros estudos porém, a paciente foi a 

óbito no terceiro dia após a internação o que demonstra que 

neste caso o tratamento não foi eficiente. Com isso os autores 

do artigo afirmam que a toxicidade da carambola pode ser letal 

embora haja meios de intervenções terapêuticas e se faz 

necessário aconselhar aqueles com estágios mais avançados 

da doença renal para evitar a ingestão da fruta. 

Os estudos de Martins et al., (2010) e Moreira et al., 

(2010) apresentam pacientes com doença renal crônica sem 
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necessidade de submissão ao tratamento dialítico que após 

consumir a carambola tiveram sintomas tais como dispneia, 

taquipneia, mal-estar e cefaleia associados a náuseas e 

vômitos, convulsões e ataques epiléticos. No estudo de Moreira 

e colaboradores o paciente após ingestão da fruta apresentou 

três episódios de crises convulsivas de rebaixamento do nível 

de consciência. No de Martins e colaboradores a paciente 

sofreu além dos sintomas citados acima infecção pulmonar 

devido a internação necessária para tratamento da intoxicação. 

Em ambos os estudos os pacientes evoluíram para óbito o que 

nos leva a crer que a intoxicação pela fruta pode acontecer 

mesmo em pacientes que se enquadram em estágios inicias da 

doença e que não necessitam de dialise. 

No último estudo, o mais recente (quadro 3) apresentado 

por Abeysekera et al., (2015), traz o relato de dois casos sobre 

o consumo da carambola e sua nefrotoxicidade em pacientes 

com função renal normal assim como no estudo de Ananna et 

al., (2009) também citado nesta revisão. Os relatos de caso 

apresentados mostraram que havia pacientes com suas 

funções preservadas antes de desenvolver Lesão Renal, no 

primeiro caso após consumir o suco concentrado da fruta como 

alternativa medicinal para diabetes mellitus onde a paciente 

apresentou sintomas comuns a intoxicação por carambola e 

evidências de insuficiência renal crônica e no segundo relato 

devido a grande quantidade da fruta consumida durante um 

curto período de tempo onde o paciente adquiriu insuficiência 

renal crônica comprovada por meio de exames clínicos que não 

pôde ser atribuída a diabetes mellitus embora a patologia já 

fizesse parte do seu estado de saúde. Assim se faz entender 

que embora a incidência de sintomas de pessoas sem histórico 
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de IRC após o consumo de carambola ser pequena, não quer 

dizer que elas não corram riscos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados encontrados podemos observar 

que o consumo da carambola pode ser mortal para pacientes 

com IRC, pois ela contém uma neurotoxina que não é eliminada 

pela via renal sendo capaz de atingir o sistema nervoso central 

e produzir sintomas maléficos e o ácido oxálico também 

presente em sua composição que é prejudicial à saúde. Embora 

ainda seja necessário mais estudos para o esclarecimento em 

relação a dose letal da fruta a recomendação para indivíduos 

com problemas renais é de não ingerir a carambola devido a 

taxa de mortalidade da intoxicação nestes pacientes. Podemos 

inferir também que não é recomendável a alta ingestão da 

carambola por indivíduos sem histórico de insuficiência renal e 

com funções renais preservadas, pois em alguns estudos 

verificou-se lesão renal em pacientes saudáveis devido ao 

consumo da fruta. 

Assim se faz necessário à conscientização da população 

e dos profissionais de saúde sobre o efeito e restrição do 

consumo da carambola devido ao risco de sintomas 

indesejáveis e óbito como nos estudos apresentados nesta 

revisão. 
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RESUMO: As diretrizes clínicas para o tratamento da 
obesidade preconizam a perda de peso a partir da prescrição 
de dietas que diminuem a ingestão de calorias diárias do 
paciente, a fim de melhorar a saúde. Esse protocolo de 
tratamento restritivo, tem se mostrado insustentável em longo 
prazo e levado a um maior ganho de peso pós-tratamento, 
aumentando ainda mais os fatores de risco. A abordagem não 
prescritiva, “centrada na saúde”, propõe uma conduta 
preocupada com o bem estar físico e mental , onde a perda de 
peso não é o foco, pois entende que o peso não é preditivo de 
saúde. Compreender os prícipios e bases da abordagem não 
prescritiva proposto pela nutrição comportamental. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica exploratória, a partir da análise de 
material publicado sobre o tema e publicações relacionadas, 
utilizando os critérios de ano de publicação e relevância, na 
literatura nacional e internacional, nas bases de dados Scielo, 
Lilacs, Pubmed e Google Acadêmico. O papel do nutricionista 
é auxiliar na construção de uma boa relação com a comida, sem 
terrorismo nutricional. Contribuir para quebrar o estigma do 
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peso, encorajar a auto aceitação corporal, a melhora da 
autoestima, focando na melhora do bem estar físico, mental e 
social do paciente. Fazer escolhas conscientes é comer melhor, 
e não menos.  
Palavras-chave: Nutrição comportamental. Comportamentos 
relacionados com a saúde. Obesidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As diretrizes clínicas para o tratamento biomédico da 

obesidade preconizam a perda de peso,  a partir da prescrição 

de dietas que diminuem a ingestão de calorias diárias do 

paciente, a fim de melhorar a saúde. Esse protocolo de 

tratamento restritivo, tem se mostrado insustentável em longo 

prazo e levado a um maior ganho de peso pós-tratamento, 

aumentando ainda mais os fatores de risco. Segundo Bacon 

(2010), desde o fim do século passado, os pesquisadores já 

apontavam a preocupação com o crescente número de pessoas 

que aderem a dietas restritivas. O predomínio da terapeutica da 

obesidade com prescrição de dietas restritivas entre as 

mulheres subiu de um estável 14% até o fim dos anos de 1960, 

para 26% nos anos de 1980, e aumentou para 44% após 

meados dos anos 1990. Ao longo dos anos, tornou-se cada vez 

maior o questionamento por estudiosos da área em relação ao 

fato de apesar do aumento da popularidade do comportamento 

de dieta, os números da obesidade só aumentavam.  

A abordagem tradicional preconizada pela nutrição 

clínica no tratamento da obesidade é de uma atuação baseada 

em parâmetros numéricos de classificação dos estados de 

saúde e doença. A partir dos parâmetros antropométricos, 

físicos e bioquímicos (peso, altura, IMC, medidas de 

circunferências, contagem de substâncias sanguínea, níveis 
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hormonais), que produzem faixas numéricas para que o 

indivíduo seja considerado normal ou saudável, dentro dos 

parâmetros biomédicos. Portanto, a doença e o anormal 

passam a ser o desvio fora do padrão dessa faixa para cima ou 

para baixo. Assim, o paciente que não se enquadra nos padrões 

ideais é constantemente “aconselhado” para que modifique e se 

enquadre em um modelo pautado pela magreza, consumindo 

determinados produtos para alcançar esse objetivo (HELMAN, 

2003; FRANCISCO; LDIEZ-GARCIA, 2015). 

Existe uma valorização dos aspectos técnicos, uma 

preocupação maior na aferição de medidas antropométricas 

como, peso, altura, dobras e circunferências. Prescrição de 

plano dietético calculado e com restrições alimentares, e 

disseminação de crenças alimentares, para adquirir a 

idealizada perda de peso. O profissional quantifica e qualifica o 

consumo a partir de instrumentos como o recordatório 24h e a 

frequência alimentar, mas não é treinado para entender os 

fatores biopisicosociai determinantes que estão relacionados 

aqueles hábitos. Cria um novo cardápio, define o padrão de 

refeições, corrigi deficiências nutricionais orienta a consumir 

uma variedade de alimentos considerados saudáveis 

(LATTERZA et al., 2004; DIEZ-GARCIA; CERVATO-

MANCUSO, 2013).  

O profissional não busca o tratamento integral da do 

estado de saúde do paciente , foca nos sinais aparentes e 

sintomas relatados brevemente, busca classificar a patologia, 

sem um aprofundamento para analisar os vários aspectos que 

estão relacionados aquele problema. Desse modo, a obesidade 

é vista sem especificidades, apenas como um desequilíbrio de 

adiposidade indivíduo. Nessa perspectiva o foco é limitado e 

busca tratar apenas a obesidade, enquanto estado nutricional, 
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com o tratamento baseado em dietas restritivas e parâmetros 

numéricos de adequação corporal, disseminando a prática da 

mentalidade de dieta (TORRES, 2016; MENDES, 2017). 

Esse protocolo favorece a “mentalidade de dieta, definida 

como o controle social, a partir do controle dos corpos e do 

COMO e O QUÊ se come, causandomal-estar ao indivíduo com 

a alimentação e o corpo. O surgimento dessa mentalidade 

gerou uma fixação pela busca pelo corpo perfeito, sendo 

constantemente observada nas falas e imagens divulgadas por 

profissionais de saúde em mídias sociais, como o Instagram. 

Essa mentalidade exerce um interferência direta  nas escolhas 

alimentares, e gera prejuízos psicológicos como a perda da 

autonomia e desempoderamento. Leva a uma perda do poder 

da decisão e culpa constante acerca do que comer e quando se 

tem fome. A propagação da mentalidade de dieta leva a uma 

visão limitada das dificuldades enfrentadas e vende falsas 

ideias para obtenção de um padrão corporal irreal. 

Desconsidera uma gama de determinantes psicológicos e 

sociais para a perda do peso e propaga-se enganosamente a 

ideia que é apenas uma questão ‘autocontrole’ (SILVA, 2013; 

MENNUCCI; TIMERMAN; ALVARENGA, 2015). 

O conceito de conduta não prescritiva é baseado numa 

filosofia que prega a existência harmônica e aceitação da 

diversidade corporal. Não aceita apatologização ou a 

padronização de determinados tipos físicos. Parte da princípio 

que deve-se focar na melhora da saúde com um olhar ampliado 

(e não apenas com o peso), considerando fatores  biológicos, 

psicológicos, sociais, econômico, políticos. Almeja o fim da 

discriminação em todos os âmbitos da sociedade e na 

promoção de um comer de forma flexível, baseado em não 

apenas nas necessidades nutricionais, mas também no prazer, 
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de comer e das relações sociais representadas nas refeições, 

respeitando a fome e a saciedade. Contrapõem-se as condutas 

nutricionais baseadas em dietas com foco na perder peso, que 

dissemina a idéias em relação à comida baseadas em 

terrorismo nutricional. Incentiva o individuo pratica de atividades 

para melhorarar o bem estar e aqualidade de vida, e desse 

modo, a atividade física deve ser praticada por prazer e 

respeitando as dificuldades do corpo, habilidades e interesses 

pessoais (BACON, 2010; VIANA et al., 2017). 

Por se tratar de uma nova proposta de conduta nutricional, este 

trabalho tem o objetivo de compreender os princípios e bases 

da terapia nutricional com uma abordagem não prescritiva 

proposto pela nutrição comportamental.  

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho é uma revisão bibliográfica exploratória. 

Segundo Santos (2016), este tipo de pesquisa visa uma 

primeira aproximação do pesquisador com o tema, a fim de 

torná-lo mais familiarizado com os fatos e fenômenos 

estudados. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com análise 

documental nas literaturas (fontes primárias) relacionadas ao 

tema específico, e em publicações (fontes secundárias) 

utilizando como critérios o objetivo, o ano de publicação e a 

relevância, para compor a fundamentação teórica. Apartir das 

bases de dados científicos Scielo, Lilacs, Pubmed e Google 

Acadêmicoe revistas impressas, além de teses, dissertações, 

livros, anais e manuais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo dos anos, diversos autores estudaram a relação 

entre a má alimentação e as doenças associadas à obesidade 

como: hipertensão, dislipidemias, diabetes, síndrome 

metabólica, certos tipos de câncer, esteatose hepática e 

disfunção mitocondrial. Apesar de reconhecer a importância do 

papel da dieta na proposta de prevenção de doenças e na 

promoção da saúde, a valorização dessa terapêutica dentro da 

ciência da nutrição colaborou para o que é denominado de 

medicalização do comer. A comida passou a ser mais 

“funcional” do ponto de vista biomédico, e menos prazerosa. A 

maior parte da pesquisa sobre a obesidade está situada dentro 

do paradigma biomédico, o qual trata problemas não médicos 

ou sociais em termos de doenças ou desordens biológicas 

(TORRES, 2016; FURUKAWA et al., 2017). 

O tratamento da obesidade transcende a redução de 

calorias, aumento de fibras e adequada distribuição entre os 

macronutrientes. Sabe- se que a obesidade não é um problema 

simples de resolver. Não é apenas uma questão de déficit 

calórico e da simples equação: ingerir menos calorias do que as 

que são gastas. Pois essa fórmula não leva em consideração 

os fatores que servem de obstáculo para a adesão e 

manutenção da dieta. Existem outros fatores que vão além do 

basta "fechar a boca" e “ter força de vontade” (LEITE, 2009; 

DAMICO; MEYER, 2006; SOUZA, 2005; ASSIS et al., 2012; 

VIANA et al., 2018). 

O campo da nutrição, tradicional, reproduz na sua 

conduta o pensamento biomédico, medicalizando a comida 

para se obter mudanças no desempenho orgânico e resultados 

imediatistas. Nesse sentido, percebe-se o reforço a essa tese, 
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com o discurso dominante da necessidade de combater o 

excesso de peso a fim de que doenças crônicas sejam evitadas 

(CALDERÓN; CONRAD, 2010; ALVES FILHO et al., 2016). 

Segundo Torres (2016), propagação desse discurso 

serviu para “legitimar o mercado dos alimentos e suplementos 

dietéticos, da indústria do exercício e da estética”. Houve um 

interesse na disseminação dos benefícios emergente da 

quantificação de calorias e da restrição de alimentos ou 

nutrientes. Foi gerada a ideia da buscado “corpo ideal” a partir 

de práticas alimentares que incentivam ações não salutares, 

como restrições alimentares severas, preocupação permanente 

com calorias e componentes específicos da dieta, uso 

desnecessário de medicamentos e suplementos. Esse conjunto 

de ações têm se mostrado ineficaz diante dos números 

crescentes das taxas de sobrepeso e obesidade. Além disso, 

está associado ao sentimento da angústia e inadequação, a 

baixa autoestima, além do preconceito em relação às pessoas 

com excesso de peso (EGGER; DIXON, 2009; TORRES, 2016). 

A abordagem tradicional preconizada pela nutrição 

clínica no tratamento da obesidade é de uma atuação baseada 

em parâmetros numéricos de classificação dos estados de 

saúde e doença. A partir dos parâmetros antropométricos, 

físicos e bioquímicos (peso, altura, IMC, medidas de 

circunferências, contagem de substâncias sanguínea, níveis 

hormonais), produzem faixas numéricas para que o indivíduo 

seja considerado normal ou saudável, dentro dos parâmetros 

biomédicos. Portanto, a doença e o anormal passam a ser o 

desvio fora do padrão dessa faixa para cima ou para baixo. 

Assim, o paciente que não se enquadra nos padrões ideais é 

constantemente “aconselhado” para que modifique e se 

enquadre em um modelo pautado pela magreza, consumindo 
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determinados produtos para alcançar esse objetivo (HELMAN, 

2003; FRANCISCO; LDIEZ-GARCIA, 2015). 

Comer deveria ser uma das coisas mais prazerosas do 

mundo. Assim que nascemos já temos através do alimento um 

dos mais bonitos atos de amor, a amamentação. Desde cedo, 

alimentação favorece o contato mãe-filho, e remete-nos aos 

sentimentos de felicidade, amor, tranquilidade segurança e 

conforto (SOUZA et al., 2011; ESTEVES et al., 2014; 

D´ARTIBALE; BERCINI, 2014). 

Atualmente a alimentação tornou-se um motivo de 

preocupação constante, um fator de ansiedade e estresse. 

Segundo Viana 2017, a chamada “medicalização da comida” 

engendrou a idéia do risco da suposta alimentação inadequada 

e fomentou a ideia de que “comer bem é comer de acordo com 

princípios científicos”. Essa ideia trouxe a descrença e 

desprestígio ao papel integrativo da comida nas relações 

interpessoais. A alimentação, antes vista como um momento 

para encontro familia, passou a ser associada como uma das 

vias da conquista da “saúde”, mas nesse contexto ao longo do 

tempo com o fortalecimento do discurso  biomédico, perdeu-se 

de vista a  importância da simplicidade do almoço de domingo 

ou do “happy hour” entre amigos, práticas simples e prazerosas 

que deveriam  tradicionalmente ser vistas como atitudes da vida 

saudável (PROENÇA, 2010; ALVARENGA, 2015; VIANA et al., 

2017; DERAM, 2018). 

O ato de comer não satisfaz apenas as necessidades 

nutricionais e biológicas, mas preenche também dimensões 

sócio-históricas, culturais e ecológicas daquele indivíduo e tem 

um significado e importância bem mais ampla, por isso é tão 

difícil dissociar sentimentos em relação à comida, restringindo-
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a a simples elemento de supressão de necessidades 

fisiológicas (DEMÉTRIO et al., 2011; WAHL et al., 2017). 

A abordagem clínica tradicional é sentida como uma 

relação distanciada, aparentemente neutra, sem empatia com o 

paciente, este não se sente acolhido, pois a preocupação é 

centrada nos sintomas não no sujeito (CERON, 2016). 

O profissional não busca o tratamento integral da do 

estado de saúde do paciente , foca nos sinais aparentes e 

sintomas relatados brevemente, busca classificar a patologia, 

sem um aprofundamento para analisar os vários aspectos que 

estão relacionados aquele problema. Desse modo, a obesidade 

é vista sem especificidades, apenas como um desequilíbrio de 

adiposidade indivíduo. Nessa perspectiva o foco é limitado e 

busca tratar apenas a obesidade, enquanto estado nutricional, 

com o tratamento baseado em dietas restritivas e parâmetros 

numéricos de adequação corporal, disseminando a prática da 

mentalidade de dieta (TORRES, 2016; MENDES, 2017). 

O conceito de conduta não prescritiva é baseado numa 

filosofia que prega a existência harmônica e aceitação da 

diversidade corporal. Não aceita a patologização ou a 

padronização de determinados tipos físicos. Parte da princípio 

que deve-se focar na melhora da saúde com um olhar ampliado 

(e não apenas com o peso), considerando fatores biológicos, 

psicológicos, sociais, econômico, políticos. Almeja o fim da 

discriminação em todos os âmbitos da sociedade e na 

promoção de um comer de forma flexível, baseado em não 

apenas nas necessidades nutricionais, mas também no prazer, 

de comer e das relações sociais representadas nas refeições, 

respeitando a fome e a saciedade. Incentiva o individuo a 

prática de atividades para melhora do seu bem estar e da sua 

qualidade de vida, e desse modo, a atividade física é 
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incentivada com forma de lazer, por prazer e respeitando as 

dificuldades do corpo, habilidades e interesses pessoais 

(BACON, 2010; VIANA et al., 2017). 

A mudança do foco da abordagem para um olhar além 

do peso tem o propósito de quebrar o estigma da busca 

insustentável por corpos magros e saudáveis que geram 

inúmeros prejuízos à saúde das pessoas, pois contribui de 

maneira negativa para a preocupação exacerbada com os 

alimentos e o corpo, gerando ciclos repetidos de perda e 

recuperação de peso, que só ampliam o problema de saúde do 

indivíduo e sua autoestima, além de riscos de transtornos 

alimentares, estigmatização e discriminação por peso (BACON; 

APHRAMOR, 2014). 

O tratamento tradicional o sujeito identifica as saídas 

sociais como almoço em família ou reunião com amigos um 

fator, pois remete a pensamentos de exclusão, culpa, 

insegurança e descontrole, adotando o afastamento e recusa 

com estratégia de fuga (FACCHINETTI, 2015). 

A partir da proposta não prescritiva e sem restrições, 

busca-se promover a conscientização da possibilidade de 

comer em atenção plena, a partir de estratégias e ferramentas 

usadas durante o acompanhamento nutricional, paraque o 

sujeito possa ter uma outra postura diante das situações, 

aceitar a realidade, com o sentimento de fortalecimento da 

segurança, consciência de saber que pode fazer escolhas sem 

culpa e aproveitar os momentos e o prazer da comida e das 

companhias (FACCHINETTI, 2015). 
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Figura 1. Fluxograma: pensamentos, emoções e 
comportamentos gerados com a abordagem restritiva. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Alvarenga, Timerman e 
Figueiredo (2015) 

 

A abordagem não prescretiva acredita que os indivíduos 

devem aprender a dominar os sinais de fome e saciedade e ter 

um relacionamento aberto, feliz, sem impedimentos, com a 

alimentação, para de uma maneira tranquila esse 

comportamento proporcionar uma manutenção de peso 

saudável e boa autoestima (AZEVEDO, 2013). 

A remoção do foco no peso não implica ignorar riscos à 

saúde e problemas médicos, apenas focar na verdadeira 

natureza do problema. O entendimento do tratamento a partir 

da conduta não prescritiva da dieta é que os profissionais de 

saúde devem oferecer a mesma abordagem de atendimento a 

pessoas com sobrepeso e obesidade que usariam para uma 

pessoa magra que apresentasse problemas semelhantes. Por 

exemplo, no caso de uma pessoa magra com hipertensão 

arterial, a abordagem convencional seria sugerir mudanças na 

alimentação, aumento da atividade física e o controle do 
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estresse, seguindo, caso necessário, de medicação. Enquanto 

que uma pessoa acima do peso que apresente esse 

diagnóstico, recebe como primeira mensagem que a culpa é do 

peso (ROBISON, 2005). 

 

Figura 2. Fluxograma: pensamentos, emoções e 
comportamentos promovidos a partir terapia nutricional 
comportamental não prescritiva. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Alvarenga, Timerman e 
Figueiredo (2015). 

 

São raras as pessoas obesas que não tenham uma 

experiência de insatisfação em relação à conduta de 

profissionais de saúde. São as queixas como falha de 

comunicação, inabilidade no acolhimento e na escutar para 

enxergar o suficiente para tirar conclusões sobre problema, 

suas dificuldades e ou pretensões; a utilização de linguagem 

técnica e pouco compreensível que dificulta o entendimento 

sobre o tratamento; e frieza e falta de empatia do profissional 

sobre os aspectos determinantes da vida do paciente. Estas 
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atitudes negativas demonstradas estão associadas às baixas 

expectativas de resultados bem-sucedidos (CERON, 2016; 

TEXEIRA, 2012). 

O que se pretende é quebrar o pensamento que Souza 

(2017) aponta como uma supervalorização da imagem corporal 

e associação entre magreza, beleza, corpo ideal e saudável, 

bem como rejeição por indivíduos com excesso de massa 

corporal, que ocorre desde a formação do estudante graduando 

de nutrição e que não são devidamente abordados sobre isso 

ao longo da formação desses profissionais. 

Além disso, segundo Tremelling et al. (2017), pesquisas 

apontam uma prevalência entre os profissionais da saúde, 

principalmente da área de nutrição, com transtornos 

alimentares relacionados à obsessão com alimentação 

saudável, peso e composição corporal. Esses comportamentos 

estão diretamente ligados à percepção desse profissional em 

relação à imagem corporal, forma do corpo, e o comportamento 

alimentar do seu cliente. Esses profissionais podem apresentar 

uma abordagem tendenciosa na sua prática profissional, pois o 

sistema de crenças e hierarquia de valores que condiciona 

nossas mentes determina como agimos e produzi um 

determinado comportamento. Assim, nossos valores ditam o 

que é mais importante para nós e nosso sistema de crenças dita 

a nossa percepção (PIRES, 2013; TREMELLING et al., 2017; 

SOUZA, 2017). 

É importante entender que a  ideia de emagrecimento a 

partir de uma intervenção não prescritiva “sem dieta” e de 

maneira sustentável, é em relação a dietas restritivas. Refere-

se à proibição de grupos de alimentos e prescrições de planos 

alimentares que visam uma perda de peso rápida e fazem o 

paciente passar fome, com uma ideia distorcida de corpo ideal 
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e hábitos saudáveis. A abordagem nutricional deve incentivar a 

melhora da saúde a partir de uma melhor relação com a comida, 

sem restrições de tipos de alimentos (DERAM, 2018). 

A visão comportamental não prescritiva busca um estilo 

de abordagem, na qual o ato de comer é considerado um fator 

que promovedor de relações sociais importantes, e incentiva a 

atitude saudável em relação à comida e à autoimagem do 

paciente. Fazer o indivíduo compreender que não só pode 

como deve comer quando estiver com fome sem culpa, para 

que ele aprenda a identificar com tranquilidade quando estiver 

satisfeito (ALMEIDA; FURTADO, 2018). 

Nesse contexto, Pennny e Kirk (2015), apontam o motivo 

pelos qual a intervenção não prescritiva vem ganhando 

bastante evidência é o fato estimular mudança do foco de um 

paradigma baseado no peso para um focado na saúde, a fim de 

promover não só mudanças no relacionamento do nutricionista 

com o indivíduo, mas principalmente do ser humano com a 

comida. 

Uma revisão bibliográfica feita por Clifford et al. (2015) 

com dezoito artigos de pesquisados, representando 16 estudos, 

avaliou a eficácia e benefícios e programas de intervenções não 

dietéticas usando delineamentos de estudo quase 

experimentais e randomizados com um grupo de comparação 

ou controle. Segundo os autores, as intervenções não dietéticas 

resultaram em melhorias estatisticamente significativas nos 

padrões alimentares desordenados, na autoestima e na 

depressão. Nenhuma das intervenções resultou em ganho 

significativo de peso ou piora da pressão arterial, glicemia ou 

colesterol, e em dois estudos as medidas bioquímicas 

melhoraram significativamente em comparação com o grupo 

controle ou dieta. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glucose
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/cholesterol
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O papel do nutricionista é muito importante para ativar 

um processo de mudança no comportamento alimentar da atual 

sociedade. A partir de uma conduta que se preocupa com todos 

os aspectos que estão relacionados com o comportamento 

alimentar, o seu conceito e os fatores que o regulam e podem 

causar frustrações. Frustrações essas que levam o indivíduo a 

episódios de compulsão e transtornos alimentares (FRANZONI; 

MARTINS, 2018). 

O ato de “Comer” envolve diversas outras razões, não só 

as necessidades biológicas. Comida é também tem a ver com 

prazer, família, amigos, comunidade, espiritualidade, também é 

uma expressão de uma identidade (ALVARENGA; TIMERMAN; 

FIGUEIREDO, 2015; ULLIAN, 2016; SABATINI, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

O papel do nutricionista é auxiliar na construção de uma 

boa relação com a comida, sem terrorismo nutricional. 

Contribuir para quebrar o estigma do peso, encorajar aauto 

aceitação corporal, a melhora da autoestima, focando na 

melhora do bem estar físico, mental e social do paciente. Fazer 

escolhas conscientes é comer melhor, e não menos.  

A terapia nutricional a patir de uma abordagem não 

prescritiva tem o intuito de quebrar os paradigmas da 

abordagem tradicional,promovener a autonomia do índividui, 

auxiliando-o a reconhecer os sinais de fome e saciedade, para 

de libertar da ditadura insalubre do controle de peso , melhorar 

a aptidão metabólica, aumentar a satisfação corporal e evitar  o 

sofrimento psicológico relacionado a comida. 
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RESUMO: A Doença de Alzheimer é classificada como uma 
doença mental e comportamental. Atualmente não existe 
intervenção concreta para prevenção ou cura da doença, 
entretanto, presume-se um efeito protetor proveniente da 
melhoria no estilo de vida, entre os quais se encontra a 
alimentação. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 
analisar a alimentação como fator de proteção e a sua influência 
na doença de Alzheimer, bem como, examinar quais as dietas 
podem reduzir o risco de desenvolver doença de Alzheimer. Foi 
realizada uma revisão sistemática, composta por trabalhos 
disponíveis eletronicamente, publicados nos idiomas português 
e inglês, utilizando as bases de dados Google Acadêmico, 
PubMed, Scielo e Redalyc, como também foram analisados 
materiais do site da Associação Brasileira de Alzheimer, 
Associação Alzheimer Portugal, Alzheimer Austrália, Instituto 
Alzheimer Brasil e Organização Mundial de Saúde . Os achados 
desta revisão demostram que os estudos têm fornecido 
evidências substancias sobre os efeitos positivos da ingestão 
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de vitaminas do complexo B, vitamina C, E, D, selênio e DHA 
tanto para a prevenção como no atraso da progressão da 
doença de Alzheimer. Como relação às dietas preventivas, 
destaca que a alta adesão à dieta Mediterrânea, dieta DASH ou 
dieta MIND pode reduzir o risco de Doença de Alzheimer. 
Sendo a Dieta MIND a que apresenta associação mais forte 
com a diminuição no risco de Alzheimer. 
Palavras-chave: Alimentação e Alzheimer. Nutrição. 
Prevenção  
 

INTRODUÇÃO  

 

 A Doença de Alzheimer caracteriza-se pela morte 

neuronal em determinadas partes do cérebro. É um tipo de 

demência que provoca uma deterioração global, progressiva e 

irreversível de diversas funções cognitivas, dificultando a 

realização de atividades de vida diária. O início da doença 

geralmente ocorre após os 65 anos de idade, embora o início 

precoce não seja incomum (ASSOCIAÇÃO ALZHEIMER 

PORTUGAL,  [2017?]).  

 A causa exata da doença de Alzheimer permanece 

desconhecida, embora tenham sido sugeridos vários fatores. 

Dentre os fatores de risco, estão àqueles riscos impossíveis de 

modificar como o aumento da idade, fatores genéticos, ser do 

sexo feminino e outros que podem ser modificados através de 

mudança no estilo de vida (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

ALZHEIMER - ABRAZ, [2017?]; ALZHEIMER AUSTRÁLIA 

[2016?]; CORREIA et al., 2015; MOHAJERI et al., 2015; 

PARMERA; NITRINI, 2015). 

 Tendo em vista que atualmente não existe nenhuma 

intervenção que possa prevenir ou curar a doença de 

Alzheimer, presume-se um efeito protetor proveniente da 
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melhoria no estilo de vida, entre os quais se encontra a 

alimentação. Tomando-se como uma estratégia alternativa, de 

caráter promissor, manter uma população neuronal saudável no 

envelhecimento do cérebro durante o maior tempo possível 

(MOHAJERI et al., 2015; COOPER, 2014). 

 Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 

analisar a alimentação como fator de proteção e a sua influência 

na doença de Alzheimer, bem como, examinar quais as dietas 

podem reduzir o risco de desenvolver doença de Alzheimer. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão 

sistemática. A busca foi realizada nas bases de dados Google 

Acadêmico, PubMed, Scielo (Biblioteca Científica Eletrônica 

On-line) e Redalyc (Red. de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal), como também foram 

analisados materiais do site da Associação Brasileira de 

Alzheimer (ABRAz), Associação Alzheimer Portugal, Alzheimer 

Austrália, Instituto Alzheimer Brasil (IAB) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS).  

 Os critérios de inclusão dos materiais na revisão foram 

trabalhos disponíveis eletronicamente/internet, publicados 

entre 2013 e 2018 nos idiomas português e inglês, que 

abordassem a temática: Doença de Alzheimer, fatores de risco 

para Doença de Alzheimer, prevenção para Doença de 

Alzheimer, tratamento não medicamentoso para Alzheimer, 

alimentação/dieta e Alzheimer, nutrição e Alzheimer.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  Uma grande conquista para a sociedade brasileira 

advinda da transição demográfica é o expressivo aumento da 

população idosa, entretanto, com o avanço da longevidade, o 

país tem muitos desafios pela frente, como o aumento 

significativo da incidência de doenças crônicas e incapacitante, 

como o Alzheimer (umas das formas mais comum de demência) 

(SILVA et al., 2015). . 

 A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa 

originada no cérebro. Considerada a forma mais comum de 

demência (afeta aproximadamente 70% de todas as pessoas 

com demência). Caracteriza-se por declínio progressivo das 

funções cognitivas e de memória, comprometendo assim a 

execução de atividades de vida diária. Além de apresentar 

vários sintomas neuropsiquiátricos e alterações 

comportamentais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) 

 No que diz respeito ao tratamento, as abordagens atuais 

se concentram em ajudar as pessoas a manter a função mental, 

gerenciar sintomas comportamentais e retardar os sintomas da 

doença. No mercado já existe vários medicamentos que podem 

ser prescritos para tratar pessoas que foram diagnosticadas 

com a doença de Alzheimer. Entretanto, a maioria dos 

medicamentos funciona melhor para as pessoas nos estágios 

iniciais ou intermediários da doença e nenhum desses 

medicamentos interrompe a doença (CORREIA et al., 2015; 

NATIONAL INSTITUTE ON AGING - NIH, 2018).   

 Atualmente, os cientistas estão estudando porque os 

sintomas ocorrem e estão analisando novos tratamentos - 

drogas e não drogas - para administrá-los. As pesquisas 

desenvolveram-se a ponto de poderem olhar além do 
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tratamento dos sintomas para pensar em abordar os processos 

subjacentes da doença e estão desenvolvendo e testando 

várias intervenções possíveis, incluindo terapia de imunização, 

terapias medicamentosas, treinamento cognitivos, atividade 

física e tratamentos para doenças cardiovasculares e diabetes 

(ALZHEIMER PORTUGAL, [2017?]; ABRAz, [2017?]; NIH, 

2018). 

 Os tratamentos não farmacológicos mais frequentes são 

os que requerem estímulo à locomoção e motricidade, 

deglutição, comunicação e nutrição. A cada etapa da doença, 

profissionais de diferentes especialidades podem auxiliar na 

minimização dos problemas e orientação dos familiares, com o 

objetivo de ajudar a superar as perdas e enfrentar o processo 

de adoecimento(ABRAz, [2017?]). 

 No tocante aos fatores de risco associados a doença de 

Alzheimer, os mais mencionados são: Idade. Sendo 

considerado o aumento da idade o maior fator de risco para 

adquirir a doença de Alzheimer; Sexo. Estima-se que a 

prevalência da doença seja maior em mulheres do que nos 

homens. Genética.  Os familiares de pacientes com a doença 

têm risco maior de desenvolvê-la no futuro; História familiar de 

demência. Quase 40% das pessoas com Alzheimer têm história 

familiar de demência; Educação. Pessoas com alta 

escolaridade e que desenvolvem complexa atividade intelectual 

tendem a desenvolver os sintomas da doença em um estágio 

mais avançado da atrofia cerebral, pois é necessária uma maior 

perda de neurônios para que os sintomas de demência 

comecem a aparecer (RIDGE et al., 2013; ABRAZ, [2017?]; 

PARMERA; NITRINI, 2015). 

 Além desses, outros fatores importantes referem-se ao 

estilo de vida, sendo considerados fatores de risco: diabetes, 
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hipertensão, cardiopatia, tabagismo atual, obesidade, AVC 

(principalmente na presença de fatores de risco vasculares 

conhecidos) e suprimento inadequado de vitaminas e DHA em 

idosos (ABRAZ, [2017?]; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; 

MOHAJERI et al., 2015; PARMERA; NITRINI, 2015). 

 O avanço das metodologias e técnicas para o 

diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer abre novas 

possibilidades de terapias para prevenção/redução dos riscos 

de progressão da doença nas fases iniciais, uma vez que, a 

maioria dos tratamentos é voltada para os cuidados paliativos 

dos sintomas (MI et al., 2013;  MOHAJERI et al., 2015) 

 Um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de 

estratégias terapêuticas na Doença de Alzheimer é a 

dificuldade em retardar a perda neuronal após o seu inicio. 

Logo, uma estratégia alternativa promissora é manter uma 

população neuronal saudável no cérebro envelhecido pelo 

maior tempo possível, o que pode ser alcançado por meio do 

fornecimento de nutrientes necessários para manter o 

funcionamento do cérebro normal (MOHAJERI et al., 2015; 

SILVA et al., 2014). 

 Pereira et al., (2018), em um estudo sobre o consumo de 

micronutrientes com efeito protetor na doença de Alzheimer, 

concluiu que embora as pessoas apresentem hábitos de vida 

saudáveis e praticar atividade física, eles não possuem o hábito 

de consumir alimentos fontes de micronutrientes que possa 

desenvolve efeito protetor na doença de Alzheimer, o que torna 

um fator de risco relevante para o desenvolvimento da doença.  

 Apesar de não existir nenhuma maneira concreta para 

que a doença de Alzheimer seja prevenida, diferentes estudos 

epidemiológicos tem fornecido evidência sobre os efeitos 

positivos do ácido docosahexaenóico (DHA) e micronutrientes 
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como as vitaminas do complexo B e as vitaminas E, C e D, 

ajudando os neurônios a lidar com o processo de  

envelhecimento, uma vez que, a síntese de alguns compostos 

do Sistema Nervoso Central (SNC), como a dopamina e 

noradrenalina, são dependentes de nutrientes essenciais, como 

as vitaminas B2 (riboflavina), B6 (piridoxina), B12 (cobalamina), 

nicotinamida, B6 (ácido fólico) e vitamina C (MOHAJERI et al., 

2015).  

 O estresse oxidativo, aparece precocemente na 

fisiopatologia da doença de Alzheimer, é caracterizado pelo 

desequilíbrio entre a produção de substâncias capazes de 

provocar lesões nas células e nas defesas do nosso organismo 

e a remoção ou reparação dos danos por elas causados pelo 

nosso organismo. Esse estresse é apontado como uma das 

razões para a perda de capacidades e a acumulação de 

agressões oxidativas ao nível mitocondrial, causando 

alterações estruturais e defeitos no funcionamento de enzimas 

chave. Estas alterações ao nível mitocondrial comprometem a 

produção normal de energia nos neurónios, que por sua vez 

pode contribuir para o início da cascata patogénica que leva à 

perda neuronal na doença de Alzheimer (CORREIA et al., 

2015). 

 Ainda no tocante aos danos oxidativos, estudos têm 

mostrado que podem ser prevenidos com o adequado consumo 

de nutrientes com capacidade antioxidante, como vitaminas C, 

E e selênio ou com a suplementação destes nutrientes 

(MOHAJERI et al., 2015). Bigueti e colaboradores (2018), cita 

alguns estudos nos quais foram realizado comparação de níveis 

plasmáticos de antioxidantes de indivíduos portadores da 

doença de Alzheimer e de um grupo controle, indicando que os 
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indivíduos que apresentavam a doença encontravam-se com 

baixos níveis de antioxidantes. 

 As vitaminas C e E são consideradas antioxidantes de 

importância para o tecido cerebral pelo fato da primeira ser 

essencial para a síntese de neurotransmissores, atuar 

protegendo os neurónios contra o estresse oxidativo, além de 

ser necessária para reciclar a vitamina E para a sua forma 

antioxidante. A segunda é importante para o funcionamento dos 

neurónios, sendo um constituinte das membranas dos 

neurónios e considerada um potente antioxidante, sendo assim, 

sua deficiência podem levar a disfunções neurológicas tais 

como ataxia e disartria e ainda baixos níveis plasmáticos de 

tocoferóis (forma de vitamina E) que também estão associados 

a maior risco de demência e de doença de Alzheimer 

(MOHAJERI et al., 2015; SCHRAG et al., 2013).   

 Nogueira (2013), descreve que apesar da consolidação 

dos antioxidantes como papel central na prevenção do 

surgimento e progressão da demência, existem estudos que 

indicam que a suplementação isolada de vitamina C não está 

relacionado com o desempenho cognitivo, como também 

existem alguns estudos que considera o mesmo em relação a 

suplementação de vitamina E de forma isolada. No entanto, 

quando essas vitaminas são administradas em conjunto os 

resultados são mais promissores. Verificado por meio de um 

estudo prospetivo realizado em homens, onde houve uma 

diminuição de 88% no risco de desenvolver demência nos 

indivíduos que ingeriram suplementos vitamínicos combinados 

de vitaminas C e E conjuntas, o mesmo não aconteceu quando 

administrado suplementação de vitamina C ou E de forma 

isolada.  
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 O selênio é um micronutriente importante para a 

manutenção da saúde humana, com relevante atividade 

neuroprotetora. Atua melhorando a sobrevivência neuronal e 

prevenindo a morte celular por apoptose em resposta a lesões 

oxidativas, sua relevância na doença de Alzheimer deve-se ao 

seu importante papel antioxidade, uma vez que a doença é 

caracterizada por um vasto estresse oxidativo no cérebro. Esse 

micronutriente é necessário para o funcionamento da glutationa 

peroxidase, uma enzima-chave no mecanismo defensivo 

endógeno contra os radicais livres. O selênio também combina 

com aminoácidos para formar pequenos peptídeos chamados 

selenoproteínas, que exercem atividades antioxidantes e 

ajudam a bloquear espécies reativas de oxigênio envolvidas no 

colapso celular, como é visualizado na doença de Alzheimer 

(DE FALCO et al., 2016; NÓBREGA, 2015; ROCHA, 2018; 

SANTOS et al., 2014). 

 Os estudos de Cardoso et al., (2013) e Vicenti et al., 

(2014) reforça a relação do risco de demência e doença de 

Alzheimer, sugerindo que a falta de selênio pode elevar o risco 

de demência. Cardoso et al., (2014), ao medir o status de 

selênio em pacientes com doença de Alzheimer e com 

transtorno cognitivo leve e compará-los com um grupo controle 

sugeriu que a deficiência de selênio pode contribuir para o 

declínio cognitivo entre pessoas idosas. 

 Com base em trabalhos científicos, foi verificado que 

pessoas com níveis elevados de homocisteína parecem ter um 

risco aumentado de desenvolver Alzheimer devido aos seus 

efeitos neurotóxicos vasculares. Tal informação reforçada por 

estudos observacionais que mostraram forte relação entre 

concentrações plasmáticas totais de homocisteína e o risco de 

demência e doença de Alzheimer. Para evitar que os níveis de 
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homocisteinemia se elevem as vitaminas do complexo B são 

fundamentais. Com base nessa informação é possível que  a 

suplementação com vitamina B6, vitamina B12 e folato possam 

reduzir o risco de demência é possibilitar um envelhecimento 

cerebral saudável (BEYDOUN et al., 2014; BIGUETI; DE 

LELLIS; DIAS, 2018; CARDOSO; COMINETTI; COZZOLINO, 

2013; DOUAUD et al., 2013).   

 Ainda com relação às vitaminas do complexo B, as 

evidências científicas mostram que baixos níveis das vitaminas 

do complexo B, especialmente a B1 (tiamina), B2, B6, ácido 

fólico e vitamina B12 está associado à hiperhomocisteinemia e 

a défices cognitivos, sugerindo assim que estas vitaminas 

possam ter um papel preventivo em relação à patologia de 

Alzheimer. Além disso, o ácido fólico parece ter um papel 

benéfico, independentemente dos níveis de homocisteína, 

sobretudo em relação a funções cognitivas como linguagem e 

velocidade de processamento de informação. Cabe destacar 

que a suplementação de ácido fólico em idosos mostrou-se 

positiva na melhora da função cognitiva quando estes 

apresentavam níveis normais de vitamina B12. Contudo, em 

idosos com baixos níveis de B12 e elevados de ácido fólico, 

estes estão associados a dificuldades cognitivas (CARVALHO 

e REAL, 2015; DOUAUD et al., 2013; MI et al, 2013).  

 A vitamina D é essencial para o funcionamento cognitivo, 

uma vez que existem receptores dessa vitamina localizados no 

cérebro com a função de planeamento, processamento e 

formação de novas memórias, ou seja, assumindo um papel 

importante na prevenção das demências. Além disso, foi 

observado que indivíduos com Alzheimer apresentam menores 

concentrações de vitamina D (MOHAJERI et al., 2015; ZHAO et 

al., 2013).  
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 Diversos estudos indicam que as funções de 

neuroproteção da vitamina D tem relação com fatores como 

redução da toxicidade de cálcio e da síntese de óxido nítrico, 

modulação do metabolismo da glutationa e da liberação de 

citocinas, indução de neurotrofinas e neuritogênese, efeitos 

diretos de antioxidantes, ações anti-isquêmicas, proteção 

neuronal contra a morte celular induzida por hormônios e 

estimulo a depuração e a fagocitose Aβ por macrófagos de 

pacientes com doença de Alzheimer e protege estas células 

imunes contra a apoptose (CARDOSO; COMINETTI; 

COZZOLINO, 2013).  

 Diversos estudos tem evidenciado a vitamina D como um 

fator de proteção para função cognitiva. Um estudo prospectivo 

realizado com idoso encontrou um risco de 60% a mais de 

declínio cognitivo nos idosos que apresentava deficiência grave 

nos níveis de vitamina D, se comparado com os que 

apresentavam níveis suficientes. Além desses, outros estudos 

prospectivos associam um maior consumo de vitamina D com 

uma diminuição no risco desenvolver Alzheimer. As pesquisas 

também mostram que as mulheres apresentam uma 

probabilidade maior de declínio cognitivo em virtude da 

deficiência de vitamina D (CORREIA et al., 2015; NOGUEIRA, 

2013).  

 Com relação à ingestão de lipídeos, vários estudos 

prospectivos indicaram uma associação entre a ingestão de 

gordura saturada e/ou trans com a doença de Alzheimer. Tendo 

em vista que, o aumento na ingestão desse tipo de gordura está 

associado com o risco de doenças cardiovasculares e de 

Diabetes Mellitus tipo 2 e que por sua vez, estão associadas a 

um aumento do risco da doença de Alzheimer (BARNARD et 

al., 2014). 
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 No tocante aos ácidos graxos polinsaturados, o DHA tem 

um papel fundamental para a formação das membranas dos 

neurónios, para o desenvolvimento cerebral, na 

neurotransmissão, modulação dos canais iónicos e 

neuroproteção. Além disso, as concentrações de DHA reduzem 

com o aumento da idade estando associados ao declínio 

cognitivo, especialmente em idosos e nos indivíduos com 

Alzheimer. Desta forma, sua redução pode contribuir para 

degradação da memória e outras funções cognitivas a medida 

que a maior ingestão estar correlacionada com o menor risco 

relativo da doença de Alzheimer (MOHAJERI et al., 2015; RAJI 

et al., 2014).   

 Zanard et al., (2014), refere vários estudos que 

demonstraram que o consumo do ácido poliinsaturado ômega-

3 na dieta está correlacionado ao efeito neuroprotetor na 

doença de Alzheimer. Alguns citando que uma alimentação 

enriquecida com ômega-3 pode reduzir em torno de 45% o risco 

de desencadear a doença de Alzheimer. 

 Por meio das evidencias cientificas pode-se perceber os 

benefícios do consumo de ômega-3 (EPA e DHA) para as 

membranas cerebrais lesionadas pelo estresse oxidativo, idade 

avançada e deficiência alimentar de ômega 3, observando as 

vantagens principalmente na prevenção. No entanto, verifica-se 

a necessidade de mais estudos com relação à recomendação 

diária para indivíduos que já são portadores da doença, uma 

vez que os resultados da utilização da suplementação de ácidos 

gordos ómega 3 ainda não são tão promissores como na 

prevenção (CORREIA et al., 2015; RAJI et al., 2014; ZANARD 

et al., 2014). 

 Hjorth et al., (2013) ao estudar os efeitos de DHA e EPA 

na fagocitose microglial da proteína  β-amiloide da doença de 
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Alzheimer concluiu que DHA e EPA podem ser benéficos na 

doença de Alzheimer podendo atuar aumentando a remoção de 

proteína  β-amiloide, aumentando a produção de neurotrofinas, 

diminuindo a produção de citocinas pró-inflamatórias e 

induzindo uma mudança no fenótipo para longe da ativação pró-

inflamatória. 

 Dyall (2015), ao buscar evidências de efeitos 

neuroprotetores individuais e compartilhados de EPA, DPA e 

DHA no envelhecimento e em distúrbios neurodegenerativos 

verificou que poucos estudos fizeram comparações diretas 

entre seus efeitos. O DHA é quantitativamente o mais 

importante ômega-3 no cérebro e tem consistentemente 

mostrado ter papéis únicos e indispensáveis na membrana 

neuronal. Contudo, efeitos independentes para EPA e DPA 

estão sendo identificados, sobretudo no que diz respeito aos 

seus mediadores anti-inflamatórios. Sugere-se que suas 

propriedades como receptores cognatos e alvos a jusante pode 

ser essencial para aumentar a compreensão de suas ações 

específicas.  

 Ainda com relação aos fatores associados à dieta, o café 

é o estimulante psicoativo mais conhecido, resultando em maior 

alerta e excitação e melhora do desempenho cognitivo. Alguns 

estudos populacionais de caso-controle, transversais e 

longitudinais avaliaram os efeitos da administração crônica de 

cafeína na função cerebral e com isso geraram algumas 

evidências que o consumo de café, chá e cafeína ou níveis 

mais altos de cafeína podem ter efeito protetor contra alguns 

comprometimentos cognitivos / declínios, demência e doença 

de Alzheimer, entre outras. Cabe destacar que esta eventual 

proteção é mais forte em mulheres do que em homens. 

Entretanto houve uma falta de associação dose-resposta 
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distinta, e por isso se recomenda um consumo moderado de 

cafeina que não ultrapasse as doses diárias máximas 

recomendadas.  (PANZA et al., 2015). 

 Com respeito aos metais de transição: zinco, ferro e 

cobre. O zinco é um dos minerais mais significativos para o 

metabolismo humano, com contribuição para o crescimento e 

desenvolvimento normais, defesas antioxidantes, integridade 

da membrana, imunidade, manutenção do apetite, cicatrização, 

visão noturna e também desempenha papel importante na 

transcrição gênica. No sistema nervoso central, o ferro é 

necessário como cofator para a fosforilação oxidativa, produção 

de neurotransmissores, transporte de oxigênio e metabolismo 

de óxido nítrico, e o Cobre é um cofator essencial para a síntese 

de neurotransmissores e desempenha um papel relevante na 

neuroproteção através do superóxido citosólico Cobre / Zinco 

dismutase (CARDOSO; COMINETTI; COZZOLINO, 2013; 

SQUITTI et al., 2014). 

 Estes íons desempenham papéis relevantes nas 

atividades neuronais e no cérebro sua homeostase é controlada 

como parte da fisiologia. Todavia, acredita-se que modificações 

no metabolismo do metal a nível cerebral possam estar 

relacionadas à Doença de Alzheimer. Essas modificações 

possivelmente participam de cascatas de eventos patogênicos, 

que por ventura causam sintomas clínicos (CARDOSO; 

COMINETTI; COZZOLINO, 2013). 

 Squitti et al., (2014) em um estudo que avaliou os 

mecanismos de ingestão e absorção de cobre na dieta, a 

relação entre defeitos no metabolismo do cobre e doenças de 

Alzheimer, e os princípios básicos de uma dieta pobre em 

cobre, concluiu que os achados científicos reforçam a hipótese 

de que o balanço de cobre é um fator modificável que poderia 
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reduzir o risco de Doença de Alzheimer  em certos indivíduos 

que podem implementar uma dieta com baixo teor de cobre. No 

entanto, apesar da consistência nas evidências científica 

acerca dos  efeitos prejudiciais do cobre na cognição e na saúde 

do cérebro, tais evidências permanecem inconclusivas até que 

as mutações genéticas que causam a disfunção do cobre em 

indivíduos com  Doença de Alzheimer  sejam claramente 

identificadas.  

 No que diz respeito aos efeitos benéficos da alimentação 

na prevenção do Alzheimer, as pesquisam destacam 

principalmente o papel preventivo de quatro grupos 

alimentares: frutas, legumes, leguminosas e consumo de peixe. 

Desta forma, a adesão a padrões alimentares como a Dieta 

Mediterrânea ou até mesmo o da nova dieta híbrida MIND (entre 

a dieta Mediterrânea e a dieta DASH) parecem ser uma opção 

de recomendação (CORREIA et al., 2015; SHAH, 2013). 

 A dieta Mediterrânea é caracterizada por uma grande 

disponibilidade de hortícolas ricos em antioxidantes, fruta, 

leguminosas, cereais e gordura insaturada. Vários estudos 

propõem a sua relação com a diminuição no risco de 

desenvolver transtorno cognitivo leve (MCI), doença de 

Alzheimer, e progressão de transtorno cognitivo leve (MCI) para 

Alzheimer (CORREIA, et al., 2015; MORRIS et al., 2015; SHAH, 

2013).  

 A dieta MIND fundamenta-se na promoção de alimentos 

naturais à base de plantas e na limitação dos produtos de 

origem animal e com elevado teor de gordura saturada. No 

entanto, é apenas especifica ao consumo de bagas (berries) e 

de folhas verdes, mas não é específica relativamente ao 

consumo de fruta (3-4 porções como acontece nas dietas DASH 

e Mediterrânea); consumo de lacticínios (2 porções de 
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lacticínios na DASH), consumo de batata (2 porções na dieta 

Mediterrânea), ou maior consumo semanal de peixe (6 vezes 

por semana na dieta Mediterrânea) (MORRIS et al., 2014; 

MORRIS et al., 2015).  

 Ainda no tocante a dieta MIND, os estudos de Morris et 

al., (2014) e Morris et al., (2015), demonstram que a adesão a 

dieta MIND está associada a uma menor taxa de declínio 

cognitivo, podendo ter um efeito protetor contra o 

desenvolvimento de Alzheimer. Além disso, destaca que a alta 

adesão à dieta Mediterrânea ou dieta DASH ou dieta MIND 

pode reduzir o risco de doença de Alzheimer. Sendo a dieta 

MIND a que apresentou associação mais forte, onde uma 

adesão moderada também pode diminuir o risco de Doença de 

Alzheimer, ou seja, essa dieta pode ser um padrão de dieta 

mais previsível de declínio cognitivo do que a dieta do 

Mediterrâneo ou DASH.  

 

CONCLUSÕES  

 

 O presente estudo apresenta os resultados de uma 

revisão sistemática relacionada a alimentação como fator de 

proteção para a doença de Alzheimer. Esta experiência 

demostrou que as estratégias de mensuração foram adequadas 

para o alcance dos objetivos deste estudo, uma vez que, 

através da análise dos artigos foi possível avaliar quais os 

nutrientes, alimentos e dietas que estão mais evidentes com 

relação à prevenção do Alzheimer. 

 Os achados deste estudo indicam que apesar de não 

existir nenhuma maneira concreta para que a doença seja 

prevenida, os estudos têm fornecido evidências substancias 

sobre os efeitos positivos da ingestão de vitaminas do complexo 
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B, vitamina C, E, D, selênio e DHA tanto para a prevenção como 

no atraso da progressão da doença de Alzheimer. Como 

relação às dietas preventivas, destaca que a alta adesão à dieta 

Mediterrânea ou dieta DASH ou dieta MIND pode reduzir o risco 

de doença de Alzheimer. Sendo a Dieta MIND a que apresenta 

associação mais forte com a diminuição no risco de Alzheimer. 

 No entanto, apesar das correlações entre alguns 

nutrientes e funções cognitivas, mais pesquisas ainda precisam 

ser realizadas sobre o provável amplo impacto da nutrição e 

seus benefícios para a doença de Alzheimer.  
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RESUMO: O presente estudo buscou relatar a experiência 
clínica do acompanhamento nutricional em um paciente adulto 
portador de doença hepática crônica. Trata-se de um estudo 
descritivo, tipo estudo de caso, com dados coletados em 
prontuário, após apreciação e aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital das Clínicas com CAAE: 
98691118.2.0000.8807 e número de parecer: 2.877.855, 
desenvolvido durante o rodízio no setor da Clínica Médica Não 
Especializada pelo Programa de Residência Uniprofissional em 
Nutrição Clínica do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Pernambuco (HC – UFPE). Paciente do sexo 
masculino, com diagnóstico de Doença Hepática Crônica (DHC) 
de etiologia alcoólica, Síndrome Hepatorrenal (SHR), Melena? 
e Etilismo. Foi submetido à triagem nutricional pela NRS-2002, 
tal como avaliação antropométrica semanal (peso e suas 
variações, IMC), circunferência do braço e sua adequação em 
percentual com base no percentil 50, e circunferência de 
cintura. Foram também avaliados os parâmetros bioquímicos 

mailto:jarsoncostap@gmail.com
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para acompanhamento do estado nutricional. Levando-se em 
consideração os aspectos nutricionais, antropometria, exame 
físico e a bioquímica, conclui-se um diagnóstico nutricional de 
desnutrição. Foi submetido à conduta dietoterápica de 
característica hipercalórica e normoproteica, laxante, 
hipossódica, rica em aminoácidos de cadeia ramificada e pobre 
em aminoácidos de cadeia aromática. Paciente evolui 
semanalmente com manutenção na função evacuatória, 
manutenção na capacidade mastigatória e de deglutição, sem 
náuseas e vômitos e com uma boa aceitação da dieta, 
evidenciando a importância do favorecimento de uma melhor 
aceitação da dieta e aproveitamento dos nutrientes 
administrados acarretando assim em uma melhor qualidade de 
vida. 
Palavras-chave: Doença Hepática Crônica. Terapia 
Nutricional. Dietoterapia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pesando entre 1200 e 1500g, o fígado é considerado o 

órgão central do metabolismo. Ele é perfundido com o sangue 

venoso proveniente da circulação portal, rico em nutrientes e 

oxigênio proveniente da artéria hepática (CUPPARI, 2014). O 

fígado é responsável por várias funções como: metabolização 

de substâncias, síntese de proteínas, detoxificação, secreção 

biliar, entre outras, sendo funções vitais e a preservação destas 

é indispensável à sobrevivência do ser humano (SEELEY, 

2013). 

A Doença Hepática Crônica (DHC) é uma consequência 

das lesões no parênquima hepático provocadas por agentes 

químicos, virais, farmacológicos ou outros componentes tóxicos 
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que poderão vir a alterar a estrutura morfológica e a capacidade 

funcional dos hepatócitos (CUPPARI, 2014). 

Estima-se que o consumo de 60 a 80g/dia de etanol para 

homens e 40 a 60g/dia de etanol para mulheres durante dez 

anos aumenta o risco para o desenvolvimento de Doença 

Hepática Alcoólica (DHA) (CUPPARI, 2014). Com o abuso do 

consumo contínuo do álcool, existem quatro fases distintas: a 

primeira fase caracteriza-se pela presença de deposição de 

gordura no fígado (esteatose hepática); a segunda pela fase de 

inflamação aguda do fígado (hepatite aguda alcoólica); a 

terceira pela fibrose do fígado (formação de tecido fibroso); e, 

finalmente, a quarta é a fase de cirrose alcoólica (fígado 

endurecido) (FONSECA, 2009).   

A desnutrição está presente em 20% dos pacientes com 

doença hepática crônica (DHC) compensada e acima de 80% 

em pacientes com cirrose descompensada. Anorexia, náuseas, 

saciedade precoce, deficiência na ingestão e absorção de 

alimentos, estado catabólico gerado pela doença e restrições 

dietéticas predispõem a desnutrição, sendo importante uma 

avaliação nutricional acurada que possibilita o diagnóstico 

nutricional e embasa a conduta dietética (BELTRÃO et al., 

2015).  

A deficiência de micronutrientes compromete a função 

hepatocelular, influenciando no prognóstico. Paralelamente, as 

anormalidades metabólicas de macronutrientes propiciam o 

desenvolvimento ou agravamento da desnutrição protéico-

energética na doença hepática crônica. As consequências 

metabólicas do comprometimento da função hepática sobre o 

metabolismo protéico-energético como um todo são revistas, 

visando a melhorar a compreensão dos fundamentos que 

norteiam a dietoterapia nesses pacientes (DUTRA, 2016). 
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Não existe padrão-ouro para avaliar o estado nutricional 

de portadores de hepatopatias crônicas, porém recomenda-se 

utilizar o máximo de métodos disponíveis para uma avaliação 

mais fidedigna (BELTRÃO et al., 2015). A avaliação nutricional 

em hepatopatas é complexa, e dependendo da técnica 

utilizada, pode ser subestimada ou superestimada. Em sua 

grande maioria, é dificultada principalmente pelas alterações 

corporais e metabólicas decorrentes da cirrose, como retenção 

de líquidos e hipoproteinemia. Por isso, existem muitas 

controvérsias sobre qual seria o melhor método, já que não foi 

estabelecido nenhum padrão-ouro (DE OLIVEIRA et al. 2018). 

O comprometimento renal é frequente na cirrose 

hepática e está associado a pior prognóstico da hepatopatia. 

Uma forma específica de insuficiência renal observada em 

pacientes com cirrose em fase avançada, já apresentando 

hipertensão porta e ascite, é a síndrome hepatorrenal (SHR). A 

SHR é caracterizada pela perda progressiva da função renal, 

sem alterações histológicas que justifiquem esse quadro 

potencialmente reversível (PERES et al., 2015).  

O acometimento renal decorre da redução drástica do 

volume circulante efetivo devido a extrema vasodilatação 

esplâncnica e redução do débito cardíaco. Em decorrência da 

hipertensão porta, há aumento de substâncias vasodilatadoras 

na circulação e consequente ativação de sistemas 

vasoconstrictores e antinatriuréticos. Como consequência, há 

retenção de água e sódio, vasoconstricção renal e redução da 

taxa de filtração glomerular (PERES et al., 2015). 

Assim, o presente estudo buscou relatar a experiência 

clínica do acompanhamento nutricional em um paciente adulto 

portador de doença hepática crônica, relacionando aspectos 
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fisiopatológicos da doença, suas implicações físico-funcionais e 

a terapia nutricional.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, 

com dados coletados em prontuário, após apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas com CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de 

parecer: 2.877.855, desenvolvido durante o rodízio no setor da 

Clínica Médica Não Especializada pelo Programa de 

Residência Uniprofissional em Nutrição Clínica do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC – UFPE) 

na cidade de Recife/Pernambuco. 

 

História Clínica  

 

Paciente ERB do sexo masculino, 58 anos, admitido no 

serviço hospitalar no dia 05/07/2018. Com diagnóstico de DHC 

de etiologia alcoólica, Síndrome Hepatorrenal (SHR), Melena? 

e Etilismo, relata quadro de dor abdominal, fezes enegrecidas 

e aumento do volume abdominal. Assim, foi admitido no setor 

para a investigação da persistência do quadro clínico.  

 

Procedimentos desenvolvidos  

 

Paciente foi triado pela Nutrition Risk Screening (NRS 

2002), sendo ferramenta de triagem padrão ouro, cujo o objetivo 

é detectar o risco nutricional no ambiente hospitalar. Essa 

avaliação é composta de questões referentes ao IMC, 

percentual de perda de peso, mudanças na ingestão alimentar 
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e fator de estresse da doença. Ela é realizada no âmbito 

hospitalar pelo fato de ser um instrumento de rápida aplicação, 

abranger todos os pacientes, independente da doença ou 

idade, e também pelo fato de dar uma atenção especial ao 

grupo de idosos, acrescentando uma pontuação extra à 

pontuação final da triagem (GUAITOLI et al., 2015).  

O cuidado nutricional é parte integrante de um bom 

tratamento clínico e tem custo/benefício positivo. A ausência da 

avaliação do estado nutricional do paciente internado dificulta o 

diagnóstico e o tratamento correto. Quando a avaliação não é 

feita no momento e durante a internação do paciente, este corre 

o risco de se desnutrir ao longo do tempo, o que resultará em 

um período de internação mais prolongado (AZEVEDO et al., 

2006). Os pacientes desnutridos apresentam risco maior na 

prática clínica, por isso necessitam de uma precoce avaliação 

nutricional, para que tenham uma intervenção que contribua 

com a estabilização ou evolução positiva do quadro clínico 

(MAICÁ et al., 2008; SCHOFIELD et al., 1996). 

O paciente foi acompanhado semanalmente com relação 

ao histórico nutricional e dietético, função gastrintestinal, no que 

diz respeito ao padrão evacuatório, presença ou ausência de 

edema/ascite, capacidade de mastigação e deglutição, 

presença de náuseas e vômitos, ingestão alimentar e aceitação 

do suporte nutricional ofertado. Também foi submetido à 

avaliação antropométrica, com aferição semanal da altura, 

peso, Índice de Massa Corpórea (IMC), Circunferência de 

Cintura (CC) e Circunferência do Braço (CB), com adequação 

de acordo com o percentil 50 da CB para homens de sua idade 

(30,9cm) (WHO, 1995).  
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Tabela 1. Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 

 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

FONTE: World Health Organization, 1997; 

 

 

Tabela 2. Classificação da adequação de circunferência do 

braço (CB).  

 

Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Moderada 

Desnutrição 

Leve 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

<70% 70-80% 80-90% 90-

110% 

110-

120% 

>120% 

Fonte: Blackburn e Thornton, 1979. 

 

Tabela 3. Classificação da perda de peso x tempo 
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Tempo Perda de peso 

significativa (%) 

Perda de peso 

grave 

 (%) 

1 semana 1 – 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn, Bistrian e Maini, 1977. 

 

Foram avaliados, também semanalmente, os parâmetros 

bioquímicos, que compreendem o hemograma e seus índices 

hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, VCM), 

leucócitos, escórias nitrogenadas (ureia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio, cloreto e cálcio), albumina, 

transaminases (TGO/TGP) e o perfil de bilirrubinas (totais, 

direta e indireta).  

Medicamentos e suas prováveis interações nutricionais 

também foi avaliado, evidenciando os efeitos gastrintestinais 

que pudessem influenciar no processo dietético.  

 

Necessidades nutricionais estimadas 

 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 

proteicas para pacientes com Insifuciência Renal Aguda (IRA) 

de MARTINS, 2013.  

Contudo, levando em consideração o fato do paciente 

ser desnutrido e apresentar a SHR, sabe-se que não existe 

consenso sobre a recomendação de proteínas em pacientes 

com esta síndrome. Então, deve-se atentar primeiramente para 

a adequação do estado nutricional, e no caso de um paciente 
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desnutrido, a oferta de proteína deve ser aumentada, podendo 

ser oferecida uma dieta normoproteica (PERES et al., 2015). 

 
Tabela 4. Necessidades nutricionais para IRA 
 

Calorias (kcal) Proteína (g) 

20 – 30 kcal/kg/dia 0,6 – 0,8 g/kg/dia 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional pela NRS 2002 realizada no dia da 

admissão, o paciente não possui risco nutricional, já que obteve 

uma pontuação de 0.  

Paciente refere peso habitual de 54kg no período que 

compreende 6 meses anterior à admissão, configurando peso 

que não relatava a presença de edema ou de ascite. Não 

possuía um histórico prévio de perda de peso e apresentou um 

peso na admissão de 68,9kg, já com a presença de uma ascite 

leve. 

Ao exame físico o paciente apresentava-se em regular 

estado geral, consciente, orientado, normocorado, hidratado, 

com abdome globoso, tenso doloroso à palpação em flanco 

inferior esquerdo. Também se evidenciava sinais de depleção 

de massa magra e de reservas de gorduras em regiões de: 

têmporas, clavículas, ombros, escápula e região peri-orbital. 

Em relação à sua história nutricional e dietética, paciente 

evoluiu semanalmente com manutenção na função evacuatória, 

manutenção na capacidade mastigatória e de deglutição, sem 

náuseas e vômitos e com uma boa aceitação da dieta (100%), 

vide quadro 1. 

 



ASPECTOS NUTRICIONIONAIS DA DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA NO 
ADULTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

88 
 

Tabela 5. Histórico Nutricional e Dietético 

DATA 05/07/18 10/07/2018 16/07/2018 

TGI Normal Normal Normal 

M/D Normal Normal Normal 

N/V - - - 

APETITE Normal Normal Normal 

INGEST. ALIMENTAR 100% 100% 100% 

 

No que se refere aos dados antropométricos, na primeira 

semana de internação hospitalar o paciente evoluiu com um 

ganho de peso, salientando-se o surgimento de edema de 

joelho, que ainda não apresentava no momento da admissão, e 

o aumento da CC, comprovando-se um ganho de peso de 

edema, vide quadro 2.  

 

Tabela 6. Evolução antropométrica 

  05/06 09/07 16/07 

Altura (m) 1,69m 

Peso c/edema (kg) 68,9kg 73kg 73,9kg 

Edema Ascite leve 

(6kg) 

Ascite leve (6kg) 

+ Edema joelho 

(3kg) = 9kg 

Ascite leve (6kg) 

+ Edema joelho 

(3kg) = 9kg 
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Peso seco com o 

desconto do 

edema 

64,9kg 64kg 64,9kg 

IMC (kg/m²) 22,7kg/m² 22,4kg/m² 22,7kg/m² 

CB (cm) 26,5 

(85,7%) 

26,5 (85,7%) 26,5 (85,7%) 

CC (cm) 100cm 102cm 103,5cm 

 

Em relação aos parâmetros bioquímicos, é possível 

observar que o paciente evolui com processo anêmico, 

normocítico e normocrômico, o que é característico de doença 

inflamatória crônica.  

Com relação às escorias nitrogenadas, apresenta níveis 

de creatinina e ureia elevados, o que se sugere um dos 

parâmetros para se diagnosticar a SHR. Na prática clínica, o 

diagnóstico de SHR é definido a partir de nível de creatinina 

sérica superior a 1,5mg/dL, com a confirmação a partir de 

medidas repetidas (PERES et al., 2015).  

Analisando o ionograma, o paciente apresentou sódio 

sérico baixo em três momentos, caracterizando-se como 

hiponatremia por diluição, comum em pacientes com presença 

de ascite, e também um importante fator desencadeante da 

SHR (GUEDES, 2014).   

Observando as transaminases e o perfil de bilirrubinas, 

valores de TGO, TGP, BT, BD e BI não se alteraram ao decorrer 

das semanas. Já no que diz respeito à albumina, o paciente 

apresentou um quadro de hipoalbuminemia, que pode ser 
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justificado devido à consequência da ascite cirrogênica 

apresentada, vide quadro 3. 

 

Tabela 7. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 

DATA 06/07 07/07 08/07 10/07 Valor de 

referênci

a 

Ht 33,3 35,2 34,9 34,9 42 - 54% 

Hb 11,6 11,8 12,3 11,9 14 - 

18mg/dL 

VCM/HC

M 

96/34,4 97,1/33,5 95,4/35,1 95,3/34,4 80 - 

98fl/27 - 

33pg 

Leuco 4150 5430 4400 4350 4000 - 

11000mm

3 

Ur 126 113 83,8 69,9 10 - 

50mg/dL 

Cr 2,6 2,7 2,8 2,7 0,8 - 

1,1mg/dL 

Na 138,1 135,6 132,8 131,3 136 - 

145mmol/L 

K 4,8 4,7 5,0 4,9 3,6 - 

5,2mmo/L 

Alb 2,2 - - - 3,5 - 

5,5g/dL 

TGO 40,

8 

- 34,

6 

- <38U/L 

TGP 17,3 - 13,6 - <41U/L 
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BT 0,7 - 0,6 - <1mg/L 

BD 0,3 - 0,2 - <0,3ml/dl 

BI 0,4 - 0,4 - <0,7ml/dl 

 

Além da presença de SHR, as alterações bioquímicas de 

ureia e creatinina também podem ser justificadas pelo uso 

contínuo de diuréticos (Furosemida e Espironolactona). Os 

diuréticos são responsáveis por aumentar a diurese, ou seja, 

auxiliam os rins a eliminar excretar urina, água e sódio, 

principalmente, do organismo. No entanto, por aumentar a 

micção, elevam também a perda de outros minerais importantes 

(MARTINS, 2013). 

Em contrapartida, sendo considerado o órgão mais 

importante na toxicidade por fármacos, o fígado é 

funcionalmente localizado entre o local de absorção e a 

circulação sistemática, sendo o principal local do metabolismo 

e eliminação de substâncias estranhas, tornando-o, assim, um 

alvo preferencial para a toxicidade induzida por fármacos 

(RUSSMAN et al., 2009). 

Assim, levando-se em considerações os aspectos 

nutricionais, antropometria, exame físico e a bioquímica, 

conclui-se um diagnóstico nutricional de desnutrição. 

A desnutrição hospitalar é um problema de saúde pública 

e está associada ao aumento significativo de morbidade e 

mortalidade. A incidência de desnutrição entre os pacientes 

hospitalizados adultos no Brasil está estimada em torno de 

48%. Revelou que 48,1% de desnutrição em pacientes 

internados e uma progressão durante a internação, chegando a 

61,0% quando a permanência no hospital foi maior que 15 dias 

(DELGADO, 2005). 
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Tabela 8. Medicamentos e interações medicamentosas. 

 
MEDICAMENTO INDICAÇÃO  INTERAÇÃO EFEITOS 

Omeprazol Antiácido  ↓B12 e Fe Dor 

abdominal, 

cefaleia, 

tontura e 

tosse. 

Ceftriaxone Antibiótico ↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Náuseas e 

vômitos 

Furosemida Diurético ↑Ur, Cr e Ac Ur  

Espironolactona Diurético ↑Ur, Cr, K e Mg  

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

Averiguando todos os aspectos nutricionais já 

abordados, e pensando no quadro de desnutrição do paciente, 

a conduta nutricional desenvolvida dispôs os objetivos de 

prover substratos energéticos e proteicos suficientes para 

controlar o catabolismo proteico muscular e visceral, garantir o 

quantitativo adequado de aminoácidos para manter o balanço 

nitrogenado sem precipitar a encefalopatia e colaborar com a 

melhora dos parâmetros hidroeletrolíticos do paciente. 

Dito isto, o paciente recebeu dieta por via oral, de 

consistência normal, hipercalórica e normoproteica, 

hipossódica, laxante, pobre em aminoácidos de cadeira 

aromática, rico em aminoácidos de cadeia ramificada, 

fracionada em seis refeições, sendo ofertadas um total de 

1913,3kcal/dia (35,4kcal/kg habitual) e 65g de proteína/dia 

(1,2g/kg habitual). 
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4 CONCLUSÕES 

 

É imprescindível se constatar a importância da terapia 

nutricional para pacientes portadores de DHC, já que a doença 

desencadeia quadro hipermetabólico, tanto devido à sua 

doença de base, quanto pelas complicações associadas, sendo 

de extrema relevância o manejo nutricional adequado nestes 

indivíduos.  

Sabendo que a avaliação nutricional é o primeiro passo 

para diagnosticar os déficits nutricionais em hepatopatas, e que 

todas as condutas posteriores decorrem de uma avaliação 

adequada, se justifica a investigação sobre quais métodos são 

mais sensíveis para a detecção de desvios nutricionais nesses 

indivíduos. 

Portanto, embora exista uma variedade de métodos, 

nota-se que o diagnóstico efetivo de distúrbios nutricionais 

ainda não pode ser obtido por meio de uma única ferramenta, 

sendo necessário uma associação das técnicas, para 

resultados mais fidedignos e, uma vez diagnosticado o déficit 

nutricional, será possível e implantação de uma intervenção 

terapêutica precoce para a correção dos distúrbios, reduzindo 

a frequência e/ou a gravidade das complicações e a 

mortalidade. 

Além disso, é de extrema importância o favorecimento de 

uma melhor aceitação da dieta e aproveitamento dos nutrientes 

administrados virá acarretar em uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: O lúpus eritematoso é uma doença crônica, com 
característica autoimune, onde os anticorpos atacam o próprio 
organismo, podendo acometer vários órgãos do corpo. Já a 
esclerose sistêmica ocorre o endurecimento da pele pela 
produção excessiva de colágeno, ocasionando enrijecimento 
da pele e órgãos viscerais.  Ambas as doenças podem levar a 
um quadro de desnutrição severa, que pode ocasionar um 
agravamento do quadro, elevando as chances de óbito.  Estudo 
descritivo, do tipo relato de caso, desenvolvido no Hospital 
Universitário Lauro Wanderley. Paciente de 38 anos, sexo 
feminino, diagnosticada com lúpus eritematoso, esclerose 
sistêmica e desnutrição grave, com baixíssima aceitação 
alimentar. Para avaliação nutricional foi utilizado peso, altura, 
IMC, circunferência do braço, parâmetros bioquímicos, 
semiologia e formulários de triagem nutricional (NRS – 2002 e 
Avaliação Subjetiva Global). Na dietoterapia optou-se por uma 
dieta hipercalórica, hiperproteica, com característica 
hipossódica, de consistência normal, calculada pelo método 
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prático e utilizando suplementos dietéticos para atingir as 
necessidades nutricionais. Foi observado as interações droga-
nutrientes, assim como avaliação dos exames bioquímicos para 
suprir as necessidades de micronutrientes. Conclui-se que há 
uma grande importância em se ter um acompanhamento 
nutricional eficiente, pois ambas as doenças tem efeito direto na 
modificação da ingestão e nas alterações do estado nutricional, 
considerando o risco para a desnutrição severa.  
Palavras- chave: Desnutrição Energético-Proteica. Estado 
nutricional. Terapia nutricional.   
 

INTRODUÇÃO 

 

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença crônica, 

autoimune, de causa ainda não totalmente elucidada. Acredita-

se que a etiologia seja resultado das relações genéticas, de 

fatores hormonais, em conjunto com fatores ambientais. Dados 

apontam que o desenvolvimento desta patologia é maior em 

mulheres e na população branca  (COSTI, 2017). Nesta 

patologia ocorre que os anticorpos do corpo combatem o seu 

próprio organismo, ao invés de lutar contra os antígenos 

(GOMES, 2015). O lúpus caracteriza-se por conter períodos de 

exacerbação e remissão (BRASIL, 2013).  

A doença é capaz de afetar todos os órgãos, provoca 

quadros severos de infecção e pode afetar, principalmente, a 

função renal (GOMES, 2015). Uma das principais causas de 

mortalidade provocada pelo lúpus são as doenças 

cardiovasculares, que acometem cerca de 50% dos pacientes, 

incluindo as doenças coronarianas, do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, dentre outras. A cada três pacientes portadores de 

lúpus, dois possuem hipertensão arterial sistêmica 

(MOCARZEL, 2015).  
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 A patologia necessita do uso de corticosteroides e 

imunossupressores, estes afetam o metabolismo, alterando as 

necessidades nutricionais e a eliminação de nutrientes 

(MAHAN, 2012). A melhora dos hábitos alimentares é capaz de 

proteger os pacientes portadores de lúpus de uma perda de 

massa magra excessiva e aumento da massa gorda (ABAD, et 

al., 2018). Além disso, uma dieta de qualidade pode interferir 

positivamente na prevenção de infecções, melhora da função 

imunológica e progressão de outras patologias adjacentes, 

como as doenças cardiovasculares e ateroscleróticas (KLACK; 

BONFA; NETO, 2012).  

Já a esclerodermia, também conhecida como esclerose 

sistêmica, ocorre endurecimento da pele e órgãos viscerais, 

ocorre devido um acúmulo de tecido conjuntivo fibroso, 

microvasculopatia, ativação de fibroblastos e produção 

excessiva de colágeno. Ocorre um aumento do estresse 

oxidativo, em função do aumento da atividade dos radicais 

livres e citocinas. Patologia autoimune reumática, no qual se 

desenvolve por fatores genéticos associados.   É um quadro 

mais comum em mulheres do que em homens (MAHAN, 2012; 

HORIMOTO, 2016).  

Na esclerose sistêmica pode ocorrer o fenômeno de 

Raynaud, com agravamento de cicatrizes e eventos isquêmicos 

nas extremidades, ósseas e digitais (MAHAN, 2012). É um 

problema potencialmente grave, havendo a vasculite de médios 

e pequenos vasos, estando todos os órgãos e membros sujeitos 

a danos.  O sistema imune fica prejudicado, pois também há 

uma deficiência nos linfócitos T CD4+, defeito nos componentes 

do sistema complemento, neutropenia e linfopenia (SKARE, 

2016).  
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O portador da esclerose sistêmica sofre com dores 

musculares, náuseas, vômitos, disfagia e odinofagia, 

ocorrência de diarreia ou constipação, refluxo gastresofágico, 

gastroparesia, super crescimento bacteriano, má absorção 

intestinal além das fortes dores reumáticas. Pode acometer 

várias funções do corpo, atingindo órgãos como o pulmão, 

coração e trato intestinal (MAHAN, 2012; RECASENS, 2012; 

HORIMOTO, 2016). Visto que existem muitos fatores que 

dificultam a ingestão dos alimentos e absorção intestinal, muitos 

pacientes podem desenvolver deficiências nutricionais, onde 

cerca de 30% destes apresentam riscos de desnutrição. Com 

isso, as estratégias adotadas são voltadas para evitar sintomas 

clínicos e evitar a evolução da desnutrição (RECASENS, 2012).  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde a definição 

de desnutrição é tida como estado nutricional no qual a pessoa 

obtém um consumo energético, proteico e de micronutrientes 

insuficientes (FIDELIX; SANTANA; GOMES, 2013). A 

desnutrição energético-proteica é um problema multifatorial, 

caracterizada por ser uma doença que promove várias 

mudanças no organismo como forma de possibilitar o 

organismo a sobreviver na escassez de nutrientes (SAMI, 

2002).  

O ambiente hospitalar é mais propenso a facilitar o 

desenvolvimento de desnutrição (MIRANDA, et al., 2012). 

Pacientes hospitalizados com desnutrição estão mais 

susceptíveis a infecções, doenças associadas, problemas pós- 

operatórios, a maiores taxas de óbitos e diminuição da 

qualidade de vida (OTERO et al, 2002; NORMAN et al., 2008).  

O objetivo do presente trabalho foi realizar um relato de 

experiência a cerca da avaliação e conduta nutricional 

desenvolvida para um paciente em período de internamento 
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hospitalar, portador de esclerose sistêmica, lúpus eritematoso e 

quadro severo de desnutrição.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os dados foram coletados nas atividades desenvolvidas 

no estágio supervisionado na clínica médica do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW), Universidade Federal 

da Paraíba, no qual foram avaliados todas as evoluções clínicas 

e exames anexados no prontuário da paciente, que continha 

todas as informações advindas de todo o período de internação 

da paciente (junho a setembro de 2018). Estudo do caráter 

descritivo, do tipo estudo de caso.  

 Uma das avaliações antropométricas realizadas foi 

baseada no Índice de Massa Corporal (IMC), bastante utilizado 

pela Organização Mundial de Saúde, que é definido como a 

relação entre a massa corporal dividida pelo quadrado da altura.  

Foi aferida a circunferência do braço (CB), que 

corresponde à soma de todas as áreas do braço, incluindo 

tecido ósseo, muscular e gorduroso. Essa avaliação existe 

como mais uma variável que permite ajudar a identificar o 

estado nutricional (se há eutrofia, sobrepeso ou obesidade, 

assim como a desnutrição, que é classificada em grave, 

moderada e leve).  É comparado o valor obtido com os valores 

de referência, demonstrados em percentil, de acordo com a 

tabela de Frisancho (1990), feito o cálculo de adequação 

padrão e, em seguida, classificado conforme a referência 

demostrada a seguir: 

 

Tabela 1. Classificação da adequação da circunferência do 

braço (CB) de acordo com Blackburn et al (1979): 
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Desnutrição 

grave 

Desnutrição 

moderada 

Desnutrição 

leve 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

<70% 70-80% 80-90% 90- 

110% 

110- 

120% 

>120% 

Fonte: BLACKBURN; THORNTON, 1979. 

 

 A triagem NRS- 2002 avalia a desnutrição ou o risco de 

desenvolvê-la enquanto o paciente está em internação 

hospitalar, podendo ser usada em todas as condições clínicas. 

A Avaliação Subjetiva Global (ASG) é uma avaliação que 

também analisa o estado nutricional. A ASG utiliza métodos 

subjetivos e objetivos, onde estão inclusos elementos como a 

história do paciente e a avaliação física, a anamnese do 

paciente, avaliação do histórico de perda de peso, possíveis 

modificações alimentares recentes, problemas gastrointestinais 

e exame físico (BRASIL, 2016).  

 A dieta foi elaborada baseada da planilha de cálculos de 

dietas padrão do Hospital Universitário, baseado no cardápio 

padrão, nos alimentos e suplementos disponíveis no hospital. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Paciente M. A. S, 38 anos, sexo feminino, admitida na 

clínica médica A, desde vinte e um de junho de 2018. Paciente 

internada para o tratamento de úlceras necróticas na mão 

esquerda, com possível infecção secundária. Portadora de 

lúpus eritematoso, esclerose sistêmica, também fez uma 

amputação do membro superior direito, apresentando lesões na 

pele. Desenvolveu um quadro de desnutrição grave ao longo do 

tratamento da doença.  
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A paciente possuía a ponta dos dedos da mão esquerda 

amputada, assim como, todo o membro superior direito, este 

quadro pode ter sido decorrente tanto da ação inflamatória do 

lúpus quanto do fenômeno de Reynaud, decorrente da 

esclerose sistêmica. 

Quanto ao quadro clínico encontrava-se orientada, um 

tanto depressiva, recentemente deambulava. Não relatou 

náuseas e vômitos, negava disfagia e odinofagia. Encontra-se 

sem abdômen distendido e sem dores nesta região; 

eliminações fisiológicas estavam presentes, ausência de dor ao 

defecar e diurese normal. Relata pouca aceitação da dieta 

disponível no hospital, alimentando-se apenas de cerca de 40- 

50% da dieta.  

Na tabela 2 foi descrito o resultado da avaliação 

antropométrica e nutricional da paciente: 

 

Tabela 2.  Avaliação antropométrica e nutricional 

 Avaliação atual Resultado 

Peso (kg) 37,1 kg - 
Altura (m) 1,54 m - 
IMC 15, 65 kg/m² Desnutrição - Grau III 
CB (cm) 19,9 cm – 

Adequação: 67,6% 
 
Desnutrição grave 

NRS – 2002 Escore 4 Sem risco nutricional 
Avaliação Subjetiva 
Global (ASG) 

Escore 17 Desnutrido moderado 

Fonte: BARBOSA et al., 2018 

 

De acordo com o IMC e a CB o estado nutricional da 

paciente se encontra abaixo da normalidade, caracterizando o 

diagnóstico como desnutrição grave. A triagem (NRS, 2002) 

considera a paciente sem risco nutricional para desnutrição, 

porém, vale salientar que o estado nutricional da paciente já se 
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encontrava bastante debilitado, com características de 

desnutrição severa. 

 

SEMIOLOGIA NUTRICIONAL 

 

Expressão facial com alterações, com olheiras profundas 

e olhar exausto, rosto sem “face de lua cheia”, apenas com 

aspecto magro, com algumas características de desnutrição. A 

bola gordurosa de Bichart já não é mais tão evidente, mas 

também não tem o sinal de “asa quebrada” e nem atrofia 

temporal. 

A paciente tem aparência bastante anoréxica, não 

apresenta abdômen distendido, apenas depressível e um pouco 

flácido, sem aspectos de inchaço.  

A pele possui descamações, despigmentação e algumas 

manchas localizadas, com quadro de dermatite, apresenta certa 

flacidez. Aparentemente, apresenta sinais clínicos de 

deficiência de micronutrientes, nos cabelos, unhas e lábios. 

Músculos paravertebral, intercostais e subcostais não 

preservados; ossos da clavícula, ombro e escápula 

proeminentes. Os tornozelos da paciente, não se encontravam 

inchados. Região do quadríceps com muita perda de massa 

muscular e panturrilha com atrofia da musculatura. 

 

INTERAÇÃO DROGA X NUTRIENTES 

 

A tabela 3 aborda os medicamentos que atualmente a 

estavam sendo utilizados pela paciente, após alguns dias 

internação: 
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Tabela 3. Interação droga x nutrientes 

Medicamento Classificação Interação com nutrientes e 
outras informações 

 

Nifedipino   Bloqueador 
dos canais de 

cálcio  

A presença de alimentos 
aumenta o tempo de ação do 
fármaco e dietas hiperlipídicas 
aumentam a concentração do 
medicamento na corrente 
sanguínea, podendo 
desencadear efeitos tóxicos; 
Afeta os níveis de cálcio, Vit. C 
e D; 
Pausar a dieta e administrar 1h 
antes ou 2 horas após seu 
reinicio. 
 

Tramal  Opióides A presença de alimentos não 
afeta significativamente 
absorção;  
Administrar sem ou com 
alimentos. Pode provocar 
alterações no apetite. 

Morfina  Opióides Alguns nutrientes retardam sua 
absorção, mas não interfere na 
concentração plasmática; 
Quando em via oral pode ser 
administrado com ou sem 
alimentos. 

Fonte: Prontuário da paciente; Guia EBSERH.  

 

Visto a diminuição das concentrações de cálcio, vitamina 

C e D, é necessário incluir fontes respectivas às mesmas. 

Dentre as principais fontes de vitamina D estão os peixes, o óleo 

de fígado de bacalhau e, em menor quantidade na gema de ovo 

(MAEDA, 2014); e as principais fontes de cálcio estão presentes 
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nos derivados do leite, como queijo, iogurte, leite (desnatado e 

integral) e algumas quantidades na sardinha (PHILIPPI, 2001). 

 

EXAMES BIOQUÍMICOS: INTERPRETAÇÃO PARA O 

NUTRICIONISTA 

 

A tabela 4 a seguir encontra-se o quadro da situação dos 

exames bioquímicos da paciente referentes ao dia 10 de agosto 

de 2018: 

 

Tabela 4. Exames bioquímicos mais recentes da paciente: 

Marcadores Valor obtido Valor de 
referência 

Situação 

Ureia  35 mg/ dL 15 a 40 mg/ dL Normal 

Creatinina  0,55 mg/ dL 0,57 a 1,1 mg/ 
dL  

Normal 

Transaminase 
(TGP) 

33 U/L Até 55U/L Normal 

Fosfatase 
alcalina 

155U/L 40 a 150 U/L Acima 

Gama GT 148 U/L 9 a 36,0 U/L Acima  

Proteína C 
reativa 

0 a 5,0 mg/L 30,5 mgL Acima  

Albumina  3,7 g/dl 3,5 – 4,8 g/dl Normal  

Hemograma: 
Hemácias 3,52 milhões/ 

mm³ 
3,9 a 5,4 

milhões/ mm³ 
Abaixo 

Plaquetas  298.000/ mm³ 150.000 a 
450.000 / mm³ 

Normal 

Hemoglobina 10,5 g/ dL 12,0 a 15,6 
g/dL 

Abaixo 

Hematócritos 30,7% 36 a 48% Abaixo 

Leucograma:  
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Leucócitos  5670 / mm³ 4.000 a 
11.000/ mm³ 

Normal 

Fonte: Prontuário da paciente. 

A paciente havia realizado alguns outros exames antes 

de sua internação, referentes ao dia 31 de julho deste mesmo 

ano, sendo estes a seguir na tabela 5: 

 

Tabela 5. Exames bioquímicos do mês de julho: 

Marcadores Valor obtido Valor de 

referência 

Situação 

Ureia 18 mg/ dL 15 a 40 mg/ dL Normal 
Creatinina 0,70 mg/ dL 0,57 a 1,1 mg/ dL Normal 
Transaminase 
(TGP) 

26 U/L Até 55U/L Normal 

Hemograma:     
Hemácias 3,65 milhões/ 

mm³ 
3,9 a 5,4 milhões/ 

mm³ 
Abaixo 

Plaquetas 336.000/ mm³ 150.000 a 
450.000 / mm³ 

Normal 

Hemoglobina 10,9 g/ dL 12,0 a 15,6 g/dL Abaixo 
Leucograma:    
Leucócitos 5560 / mm³ 4.000 a 11.000/ 

mm³ 
Normal 

Fonte: Prontuário da paciente 

 

A ureia juntamente com a creatinina é utilizada como 

marcador para o rastreamento de disfunção renal, seus valores 

elevados podem significar danos renais ou até mesmo toxidade 

advinda de medicamentos utilizados (BRASIL, 2014). Os níveis 

de uréia e creatinina da paciente encontram-se dentro da 

normalidade, afirmando que a função renal não está 

comprometida, que é um risco associado a portadores de lúpus, 

necessitando sempre de acompanhamento. 
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 As aminotransferares TGO e TGP são enzimas 

marcadoras de agressão hepatomedular (GOMES, 2014). Só 

foi realizada a dosagem de TGP que encontra- se dentro da 

faixa de normalidade.  

Já a fosfatase alcalina se caracteriza por ser uma 

proteína membranar que está envolvida no transporte de 

metabólitos no decorrer da membrana celular. Origina-se em 

dois tecidos, que são eles: hepático e ósseo. Quando seus 

níveis estão elevados pode ser sinal de alguma patologia no 

fígado, que é a causa mais comum (GOMES, 2014). A fosfatase 

alcalina da paciente estava levemente alterada em seu exame 

mais recente.  

A gama glutamil transferase (G-GT), é uma enzima que 

provém, principalmente, do fígado, com mecanismo semelhante 

à fosfatase alcalina (GOMES, 2014).  Porém, no caso essa 

enzima está muito mais elevada que a fosfatase alcalina, em 

relação ao valor de referência. 

Visto que a enzima TGP deu normal, mas a fosfatase 

alcalina e a GGT deram alteradas, é necessário que fosse feito 

um maior acompanhamento para melhorar este quadro, visto 

que o lúpus é uma doença tendenciosa a provocar danos 

hepáticos. Além disso, a proteína C reativa que é uma proteína 

de fase aguda e serve como marcador de inflamação sistêmica 

está muito acima do valor de referência.  

A albumina sérica é a principal proteína produzida no 

fígado e encontra-se em nível considerado normal, assim como, 

os níveis sanguíneos de glicose, podendo desconsiderar a 

possibilidade de resistência insulínica.  

No hemograma do paciente houve alteração nas 

hemácias, hemoglobina e hematócrito. Segundo Matos (2016), 

o Lúpus ocasiona várias manifestações hematológicas e a 
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principal é a anemia, que pode ser leve a moderada, mas que 

levam valores de hematócrito a até 30% abaixo do comum, 

ocorrendo em 57 a 78% dos casos. Os leucócitos encontram-

se dentro da faixa de normalidade. É necessário um bom aporte 

de ferro e vitamina B12. 

 

NECESSIDADES NUTRICIONAIS E CONDUTA 

DIETOTERÁPICA 

 

Visto a grande ocorrência do quadro de boca seca, 

dentes soltos e endurecimento da pele da face, isso pode 

causar muitos problemas voltados à alimentação. Então, 

consumir líquidos específicos, umedecer os alimentos e usar 

substitutos da saliva podem melhorar muito o tratamento. A 

paciente relatava presença de boca seca, recorrente à 

diminuição da ingesta devida as dificuldades provocadas pela 

doença, então, suplementos energéticos, proteicos e 

vitamínicos podem corrigir a perda de peso.  

Para a patologia do lúpus ainda não se tem manejos 

nutricionais totalmente definidos, é necessário adaptar de 

acordo com as necessidades do paciente. Traçar as condutas 

particulares em caso de ingestão de algum medicamento que 

possa provocar efeitos farmacológicos sobre o metabolismo de 

nutrientes e que possa acometer algum órgão específico. No 

caso de evolução da doença para acometimento de algum 

órgão, alterar a dieta para as necessidades própria da doença.  

A paciente apresentava baixíssima aceitação à 

alimentação fornecida no hospital, era portada de várias 

crenças populares a respeito de alimentos que poderiam trazer 

malefícios para a cicatrização, conhecidos como “alimentos 

carregados”. Várias modificações dietéticas foram feitas para 
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que a aceitação melhorasse inclusive a inserção de dois 

suplementos, hiperproteico e hipercalórico, que a mesma 

afirmava gostar, porém algumas vezes era recusado. Quando 

o suplemento era adicionado no cardápio, era normalmente no 

lanche da tarde e na ceia.  

A conduta inicialmente foi feita ofertando o cardápio 

padrão do hospital, porém, com a mínima aceitação por parte 

da paciente (menos de 50%) foi necessário estabelecer outra 

proposta, visto o grande desperdício. Foram escolhidas todas 

as comidas que ela aceitava mais, excluídas as que ela 

rejeitava, calculando para ter uma noção do quanto isso 

correspondia das suas necessidades  

Optou-se por uma dieta hipercalórica, hiperproteica e 

hipossódica. Foi calculado pelo método prático as 

necessidades energéticas com 40 kcal/ kg, considerando o 

peso teórico mínimo (44,3 kg), resultando em 1772 kcal e 88,6 

g de proteína (2,0 g/ kg de peso). Ofertou-se 1897,84 kcal 

(51,15 calorias/ kg), 89,5 g de proteína (2,41 g/ kg), através 

apenas do cardápio. Considerando que ela não comia nem 

metade do que era ofertado e também, a gravidade das duas 

doenças, foi inserida dois suplementos alimentares.  O 

Nutridrink Protein oferta a densidade calórica de 300 kcal e 18,4 

g de proteína, já o Fresubin fornece 300 kcal, 20 g de proteínas 

e 24,8 g de carboidratos. A dieta não ficou dentro dos limites de 

adequação (95- 105%), pois foi considerado que o que ela 

conseguisse ingerir no dia já era de tamanha vantagem.  

Decidimos ofertar fontes de cálcio através de produtos 

lácteos (leite e queijo, pois é o disponível no hospital), assim 

como o incentivo ao consumo de laranja, fonte de vitamina C e 

o incentivo de produtos cárneos, ricos em vitamina D, em 

função da interação medicamentosa. Deve-se tomar cuidado 
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com a ingestão de micronutrientes, onde a dieta deve condizer 

com as necessidades dietéticas recomendadas para o dia 

(COSTA et al., 2013).  

Deve-se dar prioridade aos alimentos ricos em fibras com 

ação anti-inflamatória e antioxidante que possuam capacidade 

imunorreguladora advinda dos micronutrientes. Essas escolhas 

devem ser adaptadas de acordo com a disponibilidade do 

hospital.  Alguns anti-inflamatórios são: batata doce, acerola, 

alho cru, cebola, pimentão vermelho, cenoura, vegetais crus, 

frutas e leguminosas. Alguns antioxidantes: aveia, uvas, melão, 

pepino, melancia, tomate, abóbora e alguns peixes.  

 

CONCLUSÃO 

  

 Diante do exposto, conclui-se que a terapia nutricional é 

de fundamental importância no tratamento do lúpus eritematoso 

e da esclerose sistêmica, tendo como objetivo, principalmente, 

melhorar os sinais e sintomas clínicos provocados pela doença 

e evitar a progressão das mesmas. Uma boa avaliação e 

conduta nutricional são fatores indispensáveis no tratamento 

das doenças. Ambas as patologias possuem condições que 

dificultam o paciente a ter uma alimentação normal, 

prejudicando o estado nutricional e, consequentemente, a 

recuperação.  

 Foi de suma importância, a atuação da nutrição na 

elaboração de estratégias que evitassem a perda ainda maior 

de peso, aliando a alimentação e suplementação hospitalar 

disponível com as preferências alimentares do paciente.  
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RESUMO: A doença crônica renal (DCR) caracteriza-se por 
uma lesão renal progressiva e irreversível no funcionamento 
dos rins. Pacientes portadores da doença renal crônica 
precisam de restrições nutricionais que são fundamentais para 
uma boa qualidade de vida, dentre elas estão a proibição no 
consumo da carambola. Estudos mostram que a carambola 
pode produzir ações benéficas ao organismo, tais como efeitos 
antidiabéticos, redutor da pressão arterial, estimulante do 
apetite, antidiarreico, além da ação expectorante, diurético, 
supressor de tosse e ainda atenuante da dor de cabeça, vômito 
e agitação. A carambola possui uma neurotoxina denominada 
caramboxina, essa neurotoxina é capaz de provocar alterações 
neurológicas em pacientes com (DRC), apresentando como 
principais sintomas de intoxicação os soluços incontroláveis, 
sem resposta a medicamentos, confusão mental, e até quadros 
mais sérios, como convulsões e óbito do paciente. A ingestão 
desse alimento em Pacientes com DCR pode ser fatal, pois, 
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nela contém uma neurotoxina que não são eliminadas 
corretamente pela via renal. Para aqueles que não sofrem de 
nenhuma doença renal essa substância é eliminada pelo 
sistema renal, trazendo nenhum dano ao indivíduo. Em 
indivíduo com DRC, a neurotoxina presente na carambola 
ocorre uns altos níveis séricos por conta que não são 
eliminadas no organismo. 
Palavras-chave: Doença crônica renal, Carambola, 
nefrotoxicidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção da 

homeostase do organismo, uma vez que eles contribuem para 

o funcionamento correto do mesmo. As principais funções 

renais estão: 

 Excreção de resíduos; 

 Controle dos fluidos corporais;  

 Regulação dos níveis pressórico;  

  Equilíbrio hidroeletrolítico;  

  Regulação metabólica de ácido-base; 

  Síntese e a regulação de hormônios.  

Para além desses, o rim é fundamental no metabolismo 

dos nutrientes e equilíbrio nutricional do organismo. 

A doença renal crônica é decorrente de uma lesão renal, 

progressiva e irreversível no funcionamento da função renal. Na 

fase mais avançada os rins perdem suas funções e não 

consegue manter a sua normalidade em pacientes que 

possuem algum tipo de alteração. Quando isso acontece, os 

resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a 

composição química do seu sangue, que pode ficar fora de 

equilíbrio (JÚNIOR, 2004; SBN,2016). 
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Em seu estudo de revisão, Bastos e Kirsztajn (2011), 

relatam que o tratamento dos indivíduos portadores da doença 

renal crônica prioriza o diagnóstico precoce da doença, seguido 

de medidas para preservar a função renal e evitar 

complicações. A DRC é dividida em seis estágios funcionais, de 

acordo com o grau de função renal do paciente. Estes estágios 

são:  

1. Fase de função renal normal sem lesão renal – 

nesse primeiro estágio, individuos ainda não desenvolveram a 

lesão renal e sua função continua intacta, no entanto é   

importante do ponto de vista epidemiológico, pois inclui pessoas 

integrantes dos chamados grupos de risco para o 

desenvolvimento da doença renal crônica (hipertensos, 

diabéticos, parentes de hipertensos, diabéticos e portadores de 

DRC, etc).  

2. Fase de lesão com função renal normal – 

caracteriza-se por de lesão renal, fases iniciais, com filtração 

glomerular preservada, acima de 90 ml/min/1,73m2.  

3. Fase de insuficiência renal funcional ou leve 

ocorre no início da perda de função dos rins. Nesta fase, não há 

sinais ou sintomas clínicos importantes de insuficiência renal. 

Os rins conseguem manter razoável controle do meio interno. 

Compreende a um ritmo de filtração glomerular entre 60 e 89 

ml/min/1,73m2. As anomalias presentes só podem ser 

analisadas com a utilização de métodos acurados de avaliação 

da função do rim (métodos de depuração, por exemplo). 

4. Fase de insuficiência renal laboratorial ou 

moderada - nesta fase, embora os sinais e sintomas da uremia 

possam estar presentes de maneira discreta, o paciente 

mantém-se clinicamente bem. Na maioria das vezes, apresenta 

somente sinais e sintomas ligados à causa básica (lupus, 



ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DA CARAMBOLA E INTOXICAÇÃO NOS 
INDIVÍDUOS PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA 

115 
 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, infecções urinárias, etc.). 

Corresponde a uma faixa de ritmo de filtração glomerular 

compreendido entre 30 e 59 ml/min/1,73m2. 

5. Fase de insuficiência renal clínica ou severa - O 

paciente já se ressente de disfunção renal. Apresenta sinais e 

sintomas marcados de uremia. Dentre estes a anemia, a 

hipertensão arterial, o edema, a fraqueza, o mal-estar e os 

sintomas digestivos são os mais precoces e comuns. 

Corresponde à faixa de ritmo de filtração glomerular entre 15 a 

29 ml/min/1,73m2.  

6. Fase terminal de insuficiência renal crônica -  essa 

fase corresponde à faixa de função renal na qual os rins 

perderam o controle do meio interno, tornando-se este bastante 

alterado para ser incompatível com a vida. Nesta fase, o 

paciente encontra-se intensamente sintomático. Suas opções 

terapêuticas são os métodos de depuração artificial do sangue 

(diálise peritoneal ou hemodiálise) ou o transplante renal. A 

filtração glomerular apresenta-se inferior a 15 ml/min/1,73m2. 

Independentemente da doença de base, um dos 

principais desfechos para a DRC é a necessidade de terapia 

renal substitutiva. Quando a taxa de filtração glomerular cai 

abaixo de 15 ml/min/1,73m2 é necessária uma terapia renal 

substitutiva. Os tipos de tratamento podem ser: transplante 

renal, diálise peritoneal e hemodiálise (SBN,2016). 

O estagiamento da doença renal crônica (DRC) tem se 

fundamentado nas diretrizes do Kidney Disease/KDIGO (2013), 

conforme apresentado na figura 1: 
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Figura 1. Estadiamento da DRC proposta por KDOQI e 

atualizado pela National Collaborating Centre for chronic 

condition 

As principais medidas terapêuticas tomadas na fase 

inicial dessa patologia baseiam-se na restrição na ingestão de 

proteínas e controle da hipertensão intraglomerular. Com a 

evolução da doença, inicia-se o tratamento medicamentoso, 

que variam conforme as complicações e comorbidades 

apresentadas pelo paciente, até progredir ao estágio V ou 

estágio terminal, onde a sobrevivência do indivíduo portador de 

doença renal crônica passa a está vinculada as terapias renais 

substitutiva, tais como a hemodiálise e a diálise peritoneal ou a 

realização do transplante renal (CHERCHIGLIA et al., 2006; 

MOURA et al., 2009; PERES et al., 2010).  

Legenda: TFG: taxa de filtração glomerular; HAS: hipertensão arterial 

sistêmica; Sd: síndrome; P: fósforo. 
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No âmbito da nutrição, estudiosos apontam que as 

restrições nutricionais são fundamentais para uma boa 

qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos portadores da 

DRC e entre alguma destas, está a proibição no consumo de 

carambola (Averrhoa carambola L.) (TSE et al., 2003; BASTOS, 

2004; MOREIRA et al., 2010).  

A carambola (Averrhoa carambola L.) é uma planta 

pertencente à família Oxalidaceae, originária da Ásia, 

introduzida no Brasil no início do século XVIII e típica das 

regiões tropicais como Taiwan, Malásia, Hong Kong e o Brasil. 

Em alguns países, como Malásia e Taiwan, preparações a base 

dessa fruta são usadas como terapia alternativa na medicina, 

uma vez que a fruta e suas preparações, como o suco ou o chá 

das folhas, podem produzir ações benéficas ao organismo, tais 

como efeitos antidiabéticos, redutor da pressão arterial, 

estimulante do apetite, antidiarréico, além da ação 

expectorante, diurético, supressor de tosse e ainda atenuante 

da dor de cabeça, vômito e agitação. No entanto estas 

preparações são utilizadas mesmo com a falta de estudos que 

garantam doses não tóxicas da carambola e de seus extratos 

(MARTHA et al., 2000; VICENTINI et al., 2001; SONCINI et al., 

2011; ALLARD et al., 2013). 

A composição nutricional da carambola compreende 

minerais como potássio, fósforo, cálcio, magnésio, ferro, 

vitaminas A C, e do complexo B, e oxalato (ácido oxálico), na 

qual, este último componente é fundamental para a 

determinação dos dois tipos existentes da fruta, as mais azedas 

que contêm alto valor de ácido oxálico e as mais doces com 

conteúdo menor (MOREIRA et al., 2010). Contudo, embora a 

literatura apresente benefícios ao organismo com o consumo 

desta fruta, estudos vem associando-a a indução de nefropatia 
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e neurotoxicidade, em pacientes com função renal 

comprometida, independente do estágio da doença, decorrente 

do ácido oxálico e de uma neurotoxina denominada 

caramboxina (WU et al., 2007).  

Pacientes com doença renal crônica, a ingestão da 

carambola, pode ser fatal, nela contém uma neurotoxina que 

em pacientes com DRC não são eliminadas corretamente pela 

via renal. Em pessoas que não possuem nenhuma nefropatia, 

essa neurotoxina na qual está presente na carambola, é 

absorvida e destinadas para a via renal normalmente, trazendo 

nenhum dano ao indivíduo quando ingere esse alimento 

(OLIVEIRA ET AL., 2015). 

Em pacientes com DRC, a neurotoxina presente na 

carambola não é excretada devidamente, ocorre um alto nível 

séricos, na qual permitiria a passagem pela barreira 

hematoencefálica e consequentemente na ação no sistema 

nervoso central (OLIVEIRA ET AL., 2015). 

Diante disso, o objetivo do artigo é associar o consumo 

da carambola e intoxicação nos indivíduos portadores de 

doença renal crônica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão sistemática 

da literatura sobre associação entre o consumo da carambola e 

intoxicação nos indivíduos portadores de doença renal crônica. 

O método utilizado para a coleta de dados foi composta por 

levantamento bibliográfico através da busca em portais 

eletrônicos de artigos indexados nas bases de dados Lilacs 

(Literatura Latino-Americana de Ciências de Saúde), Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), Medline (United States 
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National Library of Medicine), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde)  

e  Pubmed (US National Library of Medicine National Institutes 

of Health)  por meio dos seguintes descritores: “doença renal 

crônica”, “nefrologia”, “terapias renal substitutiva” “neurotoxina”, 

“intoxicação”, “caramboxina” e “carambola”, nas bases 

nacionais. Além de "Chronic kidney disease", "nephrology", 

"renal replacement therapy", "neurotoxin", "intoxication", 

"caramboxin" and "star fruit", nas bases internacionais.  

Foram incluídos os artigos: a) publicados em periódicos 

indexados; b) escritos em língua inglesa, espanhola ou 

portuguesa; c) publicados entre agosto de 2002 e fevereiro de 

2017; d) empíricos; e) que objetivassem associar o consumo da 

carambola e intoxicação nos indivíduos portadores de doença 

renal crônica. Destas combinações foram encontrados 15 

artigos no total.  

Entre os critérios de exclusão, foram considerados: 

artigos que não obtinham dados sobre a doença renal crônica, 

trabalhos com público alvo com idade inferior a 20 anos; 

capítulos de livros, teses, dissertações, publicações tipo carta, 

comentário ou editorial, trabalhos que abordassem doenças 

pediátricas de uma maneira geral. 

Foi realizado um procedimento de análise dos temas 

escolhidos, que significou: a organização das informações 

encontradas através da leitura de cada artigo, compreendendo 

as principais ideias expostas para contribuição da pesquisa; a 

exploração do material com as informações já convergentes e 

divergentes da ideia proposta; a interpretação dos dados, que 

a partir das sínteses realizadas, foram selecionados os temas 

mais recorrentes e relevantes associados ao objetivo principal 

da pesquisa, destacados por categorias temáticas; nesta etapa, 

buscou-se atribuir significados aos principais achados.  
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Os estudos analisados permitiram a formulação de 

questões norteadoras sobre a associação entre o consumo da 

carambola e intoxicação nos indivíduos portadores de doença 

renal crônica. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neurotoxicidade da carambola 

A caramboxina, neurotoxina capaz de provocar 

alterações neurológicas em pacientes com doença renal 

crônica (DRC), apresenta como principais sintomas de 

intoxicação os soluços incontroláveis, sem resposta a 

medicamentos, confusão mental, e até quadros mais sérios, 

como convulsões e óbito do paciente. É importante ressaltar 

que as crises convulsivas estão significativamente 

relacionadas com o mau prognóstico do paciente e que o 

intervalo de tempo para a manifestações dos sintomas é 

variável, podendo levar de 2 horas a 2 dias após a ingestão do 

alimento (MOREIRA et al., 2015). 

O primeiro caso de neurotoxicidade por carambola, 

ocorreu em 1980, na Malásia, quando o extrato de carambola 

foi injetado intraperitonealmente em ratos normais, resultando 

na presença de convulsões. Coincidentemente, neste 

momento surgiram os primeiros relatos casos sobre a 

neurotoxicidade em pacientes que haviam consumido a fruta. 

E diante disso, considerou-se que a responsável pela 

presença daqueles sintomas era uma neurotoxina excitatória, 

mas ainda de natureza desconhecida. Em 1993, ocorreu o 

primeiro episódio de neurotoxicidade por carambola em 

pacientes urêmicos, no Brasil, quando oito pacientes 
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desenvolveram soluços após a ingestão de carambola 

(VANELLI; CORRÊA; CORRÊA,2014). 

Diante disso, estudos realizados em 2002, reforçando a 

correlação entre a carambola e a neurotoxicidade, mostraram 

que tanto pacientes com doença renal crônica submetidos a 

dialise quanto pacientes sem necessidade de tratamento 

dialítico apresentaram sintomas de intoxicação por carambola e 

foi observado que o consumo dessa fruta causa declínio da 

função renal independentemente do estágio da doença. Em 

2010, novos estudos apontaram de que há uma pobre 

correlação entre o grau de função renal subjacente e a taxa de 

mortalidade pela intoxicação por carambola, e que o consumo 

da fruta causa rápida deterioração da função renal e morte, 

sugerindo o efeito convulsivante da neurotoxina. 

Em contrapartida, TSE et al., (2003) pressupõe que a 

neurotoxicidade da fruta é decorrente da ação do oxalato 

presente em grande quantidade na carambola. Contudo, 

estudos recentes mostram que o efeito neurotóxico não está 

relacionado somente ao alto conteúdo de oxalato, mas sim a 

toxina caramboxina, descartando dessa forma a hipótese de 

que o responsável pela neurotoxicidade é exclusivamente o 

oxalato presente na fruta. Para mais, grande quantidade de 

oxalato pode ser encontrada também no espinafre (180-730 

mg/100 g), assim como em alguns tipos de cereais, dentre eles 

o farelo de trigo (457,4 mg/100 g) e até o momento, não há 

relatos de que esses alimentos sejam tóxicos para pacientes 

com doença renal crônica  (MOREIRA et al., 2010). 

A caramboxina, neurotoxina presente na carambola, 

pode atravessar a barreira hematoencefálica, estrutura 

membranica que possui a função de proteger o sistema nervoso 

central  de substâncias químicas presentes no sangue, e agir 
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especificamente como inibidora do sistema de condução 

GABAérgico, o qual está envolto em várias funções fisiológicas, 

alterações neurológicas e psiquiátricas (TSE et al., 2003; 

MOREIRA et al., 2010).  

O Ácido gama-aminobutírico, também conhecido pela 

sigla inglesa GABA, um aminoácido neuroativo, que atua como 

principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central  

e seus receptores atuam diminuindo a excitabilidade neuronal. 

Em consequência de sua distribuição difusa, os receptores de 

gama-aminobutírico influenciam muitos circuitos e funções 

neurais, assim a não inibição do sistema GABAérgico favorece 

ao aparecimento das convulsões tônico-clônicas (GOLAN et al., 

2009; DE ALBUQUERQUE; CENDES, 2011). 

Segundo Carolino et al., (2005), a fração convulsivante 

da carambola, a neurotoxina, é uma fracção lipossolúvel que 

atua especificamente inibindo o sistema GABAérgico, pois 

produz um desequilíbrio na neurotransmissão excitatória e 

inibitória, e induz a manifestação neurológica, uma vez que 

essa substância está envolvida como os sistemas 

glutamatérgicos e GABAérgicos, o que pode justificar a indução 

de convulsões, visto que o glutamato e o gama-aminobutírico   

principais neurotransmissores excitatórios e inibitórios do 

córtex. A literatura mostra que a toxina inibe a ligação do 

neurotransmissor GABA ao receptor nas sinapses neuronais, o 

que resulta em estimulação intensa, manifestada na forma de 

convulsões (CAROLINO et al., 2005). 

 

Nefrotoxidade 

 

De acordo com NETO (2014), o consumo da fruta 

carambola pelo pacientes com doença renal crônica, não 
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apenas apresentam efeitos neurotóxicos, como pode 

apresentar efeito nefrotóxico devido a quantidade de oxalato 

existente no fruto, o que pode ocasionar lesões renais agudas 

em indivíduos com função renal normal. A quantidades de sais 

solúveis de oxalato que a carambola pode apresentar variam  

de 80 mg/dL a 730 mg/dL. Portanto, pode provocar duas 

comorbidades distintas: a neurotoxicidade e a nefrotoxicidade.  

O ácido oxálico e seus sais solúveis são potencialmente 

lesivos aos homens, enquanto os seus sais insolúveis de cálcio 

e magnésio não o são. Durante a alimentação, os indivíduos 

aumentam as chances para que o ácido oxálico livre seja 

quelado ao cálcio ou magnésio no trato gastrointestinal, 

formando complexos insolúveis, e que, portanto, não consiga 

ser reabsorvido. O oxalato livre reabsorvido se liga ao cálcio 

circulante e se precipita nos túbulos renais, provocando 

obstrução aguda e lesões tubulares (NETO, 2014). 

Chen et al., (2001) apresentaram o primeiro estudo 

mostrando nefrotoxicidade em humanos, através do relato de 

caso de dois indivíduos que apresentaram quadro clínico de 

lesão renal aguda por oxalato após o consumo de quantidades 

elevadas de suco de carambola em jejum. Os pacientes foram 

submetidos à biópsia renal e a histologia apresentou alterações 

típicas de nefropatia aguda por oxalato.   

Em outro estudo, Niticharoenpong et al. (2006) relataram 

o caso de um paciente com doença renal crônica em estágios 

iniciais, que utilizavam a carambola de forma medicinal, com 

piora da função renal. A nefropatia aguda por oxalato foi 

diagnostica por biópsia renal e após suspensão da ingestão do 

fruto, a função renal voltou aos níveis iniciais. 

A literatura aponta que ainda é desconhecida a dose 

máxima do número de frutas ingeridas ou a quantidade de suco 
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de carambola que provoque a nefrotoxidade em humanos. É 

imprescindível determinar a quantidade mínima de consumo da 

fruta que pode desencadear a nefropatia aguda por oxalato, no 

entanto, estudos mostram que há riscos individuais que 

aumentam a probabilidade da patologia. Visto que, quantidades 

de 300 ml de suco puro, com o indivíduo em jejum,pode 

provocar a nefropatia. (MOYSES;VIEIRA;DANTAS, 2010).  

 Moyses et al. (2009), relatam que em alguns casos de 

nefrotoxicidade, ocorre um declínio da função renal, podendo 

acometer o indivíduo com os dois efeitos: nefrotóxico e 

neurotóxico. Nesses casos, a lesão renal aguda impede a 

excreção da fração neurotóxica da carambola, a caramboxina, 

provocando neurotoxicidade. Com melhora considerável assim 

que a função renal volta aos níveis normais. 

Em tempo, torna-se apropriado mencionar outro fruto da 

família das Oxalidaceae espécie Averrhoa bilimbi, visto que 

está também pode provocar nefropatia aguda por oxalato, 

segundo estudo realizado por Bakul et al.(2013). Esse fruto, 

também rico em oxalato, conhecido como “biri-biri”, “azedinha”, 

“limão-Caiena”, é muito cultivado na Bahia e em toda a 

extensão do Brasil, com caso recente de lesão renal aguda não 

oligúrica após ingestão do suco desse fruto em jejum (BAKUL 

et al., 2013).   

 

Tratamento 

 

 Entre os disponíveis tipos de tratamentos encontra-se a 

hemodiálise como a melhor opção, no entanto o tipo de 

hemodiálise escolhida deverá ser de forma individual, 

respeitando a necessidade do paciente (NETO, 2014).  Chan et 

al. (2009) apresentaram três pacientes que tiveram piora dos 
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sintomas neurológicos após hemodiálise convencional, e que 

responderam prontamente a seções de 8 horas de hemodiálise 

com carvão ativado.  

Em outro estudo, Wu et al (2007), afirma que a 

hemodiálise diária, com duração de 5 a 10 horas, parece ser a 

melhor opção de tratamento. E que em casos mais graves, a 

diálise contínua tem melhores resultados, principalmente 

porque o efeito rebote é comum. No entanto, ainda que a 

hemodiálise precoce e agressiva seja uma forma de evitar o 

óbito de pacientes gravemente intoxicados, está nem sempre é 

suficiente em pacientes com doença renal crônica.  

Com base nisso, e visando oferecer benefícios adicionais 

na medida em que podem reservar disfunção neurológica 

nesses pacientes, a hemoperfusão tem sido indicada, pois foi 

relatado melhora significativa da consciência após 1 dia do 

procedimento. A natureza lipossolúvel desta toxina pode 

explicar o porquê da hemoperfusão pode ser mais eficaz do que 

a hemodiálise (CHEN; FANG; LIN, 2005; WU et al., 2007). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi relatado anteriormente, foi possível 

constatar a associação entre consumo de carambola e 

intoxicação nos indivíduos com Doença renal crônica em 

qualquer estágio da doença e o risco de lesão renal aguda em 

indivíduos com função renal normal.  A fruta possui uma 

substância tóxica chamada caramboxina, que é a principal 

responsável pelos efeitos descritos, porém pode-se avaliar que 

o alto teor de oxalato em sua composição é um fator 

preocupante quanto se questiona a ingestão dessa fruta. Por 

isso, é importante alertar aos pacientes com a doença renal 



ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONSUMO DA CARAMBOLA E INTOXICAÇÃO NOS 
INDIVÍDUOS PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA 

126 
 

crônica a não realizarem a ingestão da carambola. Essa 

advertência é de responsabilidade principal dos nutricionistas, 

porém pode envolver todos os profissionais envolvidos no 

tratamento do paciente. Além disso, recomenda-se que 

pessoas com função renal normal também evitem a ingestão da 

fruta, tanto na forma de suco como in natura. 
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RESUMO: O termo “paciente crítico” é caracterizado pelo 
comprometimento de pelo menos um dos sistemas fisiológicos 
principais, o que leva à necessidade de assistência contínua e 
especializada. A sepse, condição em que há uma resposta 
inflamatória exacerbada, é uma das complicações mais temidas 
dentro de uma UTI, pois ocasiona catabolismo e gera um 
balanço nitrogenado negativo, com perda de massa  muscular. 
A Terapia Nutricional deve atender às individualidades do 
paciente, tanto clínicas como nutricionais, e tem papel 
fundamental para minimizar as consequências catabólicas, 
reduzindo a vulnerabilidade a infecções oportunistas, 
melhorando cicatrização tecidual e mantendo ou atenuando a 
perda da força motora. Esse estudo de caso tem como objetivo 
relatar a assistência nutricional prestada a um paciente crítico, 
com a finalidade de contribuir para o conhecimento científico na 
área de nutrição clínica. O estudo de caso compreende a 
trajetória de um paciente portador de HIV/AIDS, com múltiplas 
complicações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 
(HC/UFPE). Foram abordados os diversos aspectos do 



ATENÇÃO NUTRICIONAL AO PACIENTE CRÍTICO EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA: UM ESTUDO DE CASO 

131 
 

acompanhamento nutricional a esse paciente, incluindo 
avaliação do estado nutricional (antropometria, exames 
bioquímicos, exames físicos, gasometria), as condutas 
dietoterápicas adotadas (estimativa de necessidades 
nutricionais, terapia de suporte nutricional enteral, 
suplementação via oral) e a evolução do quadro clínico. 
Palavras-chave: Paciente crítico. Unidade de Terapia 

Intensiva. Terapia Nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo “paciente crítico” é caracterizado pelo 

comprometimento de pelo menos um dos sistemas fisiológicos 

principais, o que leva à necessidade de assistência contínua e 

especializada. Geralmente esses pacientes cursam com 

estresse fisiológico, advindo da resposta inflamatória sistêmica, 

que acarreta alterações metabólicas e hormonais, ocasionando 

resistência à insulina e catabolismo proteico, entre outras 

consequências. O paciente crítico apresenta altas taxas de 

morbidade infecciosa, disfunção de múltiplos órgãos, 

hospitalização prolongada e mortalidade (ASPEN, 2016; 

BRASPEN, 2018; FARIAS; MARTINS, 2014). 

A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) ou 

a sepse (SRIS com a presença de foco infeccioso), situações 

em que há resposta inflamatória exacerbada, leva ao 

hipermetabolismo e catabolismo proteico através do aumento 

da liberação de citocinas pró e anti-inflamatórias e de proteínas 

de fase aguda. Quando não tratada adequadamente, essa 

resposta inflamatória pode culminar em falha cardiovascular, 

cerebral e morte do paciente (ASPEN, 2016; LEVY, 2018).  

O catabolismo das reservas proteicas na sepse, ocorre 

em função da neoglicogênese, independe da oferta energética 
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e permanece durante toda a fase inflamatória. Os pacientes 

cursam, portanto, com balanço nitrogenado negativo e perda de 

massa  muscular. A Terapia Nutricional (TN) é importante para 

minimizar as consequências catabólicas, reduzindo a 

vulnerabilidade a infecções oportunistas, melhorando 

cicatrização tecidual e mantendo ou atenuando a perda da força 

motora (TOLEDO; CASTRO, 2015; ROSENFELD, 2014).  

A TN deve atender às individualidades do paciente, 

sendo as necessidades estimadas de acordo com a sua 

realidade e utilizando-se de métodos objetivos e subjetivos para 

avaliação do estado nutricional, minimizando os riscos de 

complicações advindas do suporte dietoterápico e o aumento 

da morbimortalidade associada à desnutrição (BESERRA et al, 

2011; ASPEN, 2016). 

A avaliação do estado nutricional deve ser realizada com 

cautela pois muitos dos métodos utilizados na prática clínica 

hospitalar estarão limitados devido a fatores como restrição do 

paciente ao leito, múltiplos acessos de monitoramento e 

administração de medicações, presença de edema, retenção 

hídrica, alteração dos marcadores bioquímicos (como a 

albumina, pré-albumina e transferrina, por exemplo), entre 

outros (ASPEN, 2016).  

Nos pacientes críticos, a constante monitorização 

metabólica se dá também pelos distúrbios que acontecem no 

sistema tampão. Condições como a acidose ou alcalose 

metabólica e respiratória precisam ser evitadas, pois 

relacionam-se a maior morbimortalidade.  Os marcadores 

bioquímicos utilizados na prática clínica que evidenciam tais 

quadros são: pH, HCO3, pressão de CO2 (pCO2), pressão de O2 

(pO2) e o lactato. No entanto, a presença de anormalidades nas 

proteínas e eletrólitos sanguíneos  podem levar a uma 
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interpretação errônea dos marcadores (ÉVORA; GARCIA, 

2008; GUNNERSON; KELLUM, 2003; SZRAMA; 

SMUSZKIEWICZ, 2016).  

A Síndrome da imunodeficiência adquirida ou SIDA 

(AIDS - acquired immunodeficiency syndrome) é a 

manifestação clínica da infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV - human immunodeficiency virus) cuja principal 

característica é a supressão do sistema imunológico, 

especificamente em relação às células T de defesa, tornando o 

indivíduo vulnerável a infecções oportunistas, neoplasias 

secundárias e doenças neurológicas. A alteração da função 

renal é uma dentre as diversas complicações da AIDS, 

principalmente naqueles pacientes que tiveram maior tempo de 

exposição à terapia Antirretroviral (TARV) (COSTA et al., 2017). 

Esse estudo de caso tem como objetivo relatar a 

assistência nutricional prestada a um paciente crítico em UTI, 

com a finalidade de contribuir para o conhecimento científico na 

área de nutrição clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa de caráter descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso. Foi realizado na Unidade de 

Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (HC/UFPE). A coleta de dados foi 

realizada no mês de julho de 2018 e compreendeu informações 

registradas em evoluções de prontuário, além de dados de 

acompanhamento nutricional, registrados em fichas de 

acompanhamento no Setor de Nutrição do hospital. Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética do Comitê de Ética em 
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Pesquisa do HC/UFPE: 93448918.8.0000.5208, número do 

parecer: 2.877.855. 

 

 DADOS BIOQUÍMICOS 

 

Para a análise dos dados bioquímicos presentes no 

prontuário, foi utilizado os valores de referência adotados pelo 

HC/UFPE, apresentados na Tabela 1. Os exames bioquímicos 

que serão aqui relatados foram aqueles que apresentaram-se 

alterados.  

 

Tabela 1: Valores de referência para exames bioquímicos. 

DATA VALORES DE REFERÊNCIA 

Hemoglobina (Hb) 14 – 18 g/dL 

Hematócrito (Ht) 42 – 54 % 

VCM 80 – 98 fl 

HCM 27 – 33 pg 

Leucócitos (leuco) 4000 – 11000 mm3 

Creatinina (Cr) 0,6 – 1,1 mg/dL 

Ureia (Ur) 10 – 50 mg/dL 

Potássio (K) 3,6 – 5,5 mmol/dL 

Sódio (Na) 134 – 149  mmol/dL 

Cloreto (Cl) 94 – 112 mmol/dL 

 

 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E TRIAGEM 

NUTRICIONAL 

 

Na avaliação antropométrica, foram utilizados o último 

peso real e altura aferidos na enfermaria do hospital em balança 
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eletrônica digital, damarca Líder-LD1050®, com capacidade 

máxima de 200 Kg, precisão de 100g e estadiômetro acoplado. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi derivado do último peso 

real e altura aferida durante o internamento na enfermaria de 

Doenças Infecto-Parasitárias (DIP) e foi classificado de acordo 

com a World Health Organization (1997), presente na Tabela 2. 

A perda de peso foi classificada de acordo com os critérios de 

Blackburn (1977), vide Tabela 3.  

 

Tabela 2: Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

Fonte: World Health Organization, 1997 

 

Além disso, a circunferência do braço (CB) também foi 
utilizada como método de diagnóstico nutricional, sendo obtida 
no ponto médio entre o acrômio e o olecrano utilizando fita 
métrica flexível e inelástica, conforme recomendado por 
Frisancho (1990) e sua adequação foi classificada de acordo 
com o recomendado por Blackburn (1979). Os parâmetros de 
classificação encontram-se na Tabela 3. 

A triagem nutricional foi realizada no momento da 

admissão por meio da Nutritional Risk Screening (NRS-2002), 
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que considera fatores como o IMC, a aceitação alimentar, perda 

de peso recente e a gravidade da doença,conforme 

recomendação da ESPEN (2017), que identifica risco 

nutricional um escore ≥ 3. 

 

Tabela 3: Classificação da perda de peso de acordo com o 

tempo. 

Tempo 
Perda de peso 

significativa (%) 

Perda de peso 

grave (%) 

1 semana 1 – 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn, 1977 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

Paciente J.J.V.L, sexo masculino, 21 anos, solteiro, 

natural de Jaboatão dos Guararapes (PE).  

 

 HISTÓRIA CLÍNICA E ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Paciente residia com o pai, que era divorciado. No 

entanto, houveram relatos de apoio da mãe e demais familiares. 

História de diagnóstico de HIV em agosto de 2016 e, desde 

então, fazia uso regular da TARV. Trabalhava como assistente 

administrativo em um restaurante. 
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Foi admitido na enfermaria DIP do HC/UFPE no dia 20 

de junho de 2018 para investigação de possível linfoma, pois 

vinha apresentando febre, perda de peso não intencional, 

sudorese noturna, astenia, linfonodomegalia axilar esquerda e 

esplenomegalia com exame histopatológico inconclusivo. Foi 

encaminhado à UTI em 03 de julho de 2018 por apresentar 

massa abdominal de grande proporção, vômitos frequentes e 

suspeita de sepse de foco indefinido por apresentar lactato em 

níveis elevados (lactato = 10). 

 

 ANAMNESE CLÍNICA 

 

Inicialmente, a hipótese diagnóstica abordava 

tuberculose ganglionar e renal, obstrução duodenal e síndrome 

pilórica secundária a linfoma. O paciente cursou com quadro de 

insuficiência renal aguda (IRA), apresentando oligúria inicial e 

evoluindo com anúria, sendo iniciado sessões de hemodiálise 

(HD) durante internamento. Deu entrada na UTI para 

investigação de sepse, devido à elevação dos níveis de lactato. 

Após investigações, o paciente foi diagnosticado como 

portador de Linfoma não-Hodking (linfoma de Burkitt) com 

infiltração em multiórgãos – renal, hepática e sistema nervoso 

central interrogada. Segundo Rebelo-Pontes et al. (2014), esse 

tipo de linfoma é altamente agressivo e acomete principalmente 

homens, afetando células B indiferenciadas. 

Paciente realizou quimioterapia por um período de 4 dias 

– do dia 13 de julho a 17 de julho. O esquema escolhido foi o 

EPOCH com as drogas etoposido, prednisona, vincristina, 

ciclofosfamida e doxorubicina, tratamento de primeira linha para 

o linfoma de Burkitt. 
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 DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS: 

 

Paciente portador de HIV/AIDS, hipertensão arterial 

sistêmica, linfoma de Burkitt com infiltração em multiórgãos, IRA 

em HD e sepse de foco indeterminado. 

 

 TRIAGEM NUTRICIONAL 

 

A triagem nutricional (NRS-2002) teve escore 4, 

indicando presença de risco nutricional desde o momento da 

admissão. 

 

 AVALIAÇÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA 

 

Por motivos citados anteriormente, que limitam a 

realização da antropometria de forma adequada no paciente 

crítico, a avaliação antropométrica limitou-se aos valores 

obtidos enquanto o mesmo estava na enfermaria aferidos no 

dia 16/09/18 (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Parâmetros utilizados na avaliação nutricional.  

Parâmetros Resultados 

Peso habitual 63 kg 

Peso atual 54,8 kg 

Altura 1,77 m 

IMC 17,5 kg/m2 

CB 25 cm 

Adequação da CB 81,4 % 
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 Com base nos parâmetros apresentados, o paciente 

tinha diagnóstico de desnutrição, tanto pela CB quanto pelo 

IMC. Ao exame físico, o paciente apresentava sinais de 

depleção de massa magra e de reservas de gordura nas 

têmporas, clavículas, ombros, musculatura inter-óssea, coxa e 

panturrilha. O mesmo relatou perda de peso prévia ao 

internamento de 8,2kg (13%) em 1 mês, sendo considerada 

uma perda de peso grave de acordo com Blackburn (1977). 

Considerando esses aspectos, o paciente tem como 

diagnóstico nutricional destrunição grave. 

 

 EXAMES BIOQUÍMICOS  

 

Os exames bioquímicos são parâmetros que devem ser 

observados com cautela, pois no paciente crítico diversos 

fatores podem interferir na sua interpretação. As tabelas 5 e 6 

apresentam os resultados dos exames bioquímicos ao longo do 

internamento. 

 

Tabela 5: Resultados dos exames bioquímicos, julho de 2018. 

 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 

Ur 147 80,6 105,5 26,9 122,6 180,7 140,4 

Cr 6,6 4,1 5,2 0,8 3,1 4,8 3,3 

K 6,0 3,6 3,6 2,3 4,2 6,0 5,4 

Ca - 9,8 9,8 - 7,5 - 8,0 

P - 5,1 5,6 2,7 7,1 10,7 8,8 

Ht - 27,9 25,3 - 19,5 - 18,2 

Hb - 9,8 8,9 - 6,8 - 6,3 

Leuco - 13900 13600 - 10100 - 8080 
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Nos exames mostrados na tabela 5, o potássio (K) 

apresentou-se elevado nos dias 03 e 08. O paciente apresentou 

também quadro de hiperfosfatemia, exceto pelo dia 06 e evoluiu 

com hipocalcemia no dia 07, situação regularizada no dia 

seguinte. Esse quadro pode ter sido consequência da síndrome 

de lise tumoral, condição que causa liberação do conteúdo 

intracelular das células tumorais na corrente sanguínea, 

levando à hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, e 

hipocalcemia (secundária à hiperfosfatemia), podendo ocorrer 

de forma expontânea ou estar relacionada à quimioterapia  

(CAIRO et al., 2010; DAVIDSON et al., 2004; HOWARD et al., 

2011).  

 

Tabela 6: Resultados dos exames bioquímicos, julho de 2018.  

 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 

Ur 136,4 142,1 155,9 178,4 119,4 144,4 177,3 

Cr 2,2 2,4 2,3 2,2 1,4 1,7 2,0 

Ca 8,0 8,1 8,1 8,5 8,5 8,2 8,7 

Mg 2,5 1,0 1,5 2,4 1,8 1,4 2,2 

P 6,4 5,0 4,4 4,4 2,9 1,7 1,4 

Ht 21,7 25,3 21,3 24,6 24,7 15,9 21 

Hb 7,63 9,1 7,54 8,8 8,6 5,4 7,5 

Leuco 1330 2870 208 81 42 96 747 

PCR - - - - - 24 32 

 

No dia 24 de julho, o paciente evoluiu com pancitopenia, 

caracterizada por uma redução nos valores de leucócitos, 
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hemácias e hemoglobina. Segundo Carvalho e Hamer (2017), 

a pancitopenia representa um agravamento do quadro clínico 

do paciente, característico de uma agressão medular, podendo 

ser ocasionada pela ação da TARV. Ainda nessa semana 

apresentou também magnésio, fósforo e cálcio reduzidos. 

No geral, os exames evidenciam a função renal 

prejudicada, com ureia e creatinina elevadas ao longo do 

internamento do paciente.  A ureia sérica apresentou-se dentro 

dos padrões de normalidade apenas no dia 06. Vale ressaltar 

que o paciente cursou com diminuição da função renal durante 

o internamento e iniciou as sessões de HD ainda quando estava 

na enfermaria da DIP. 

Tanto o hematócrito e a hemoglobina, apresentaram-se 

em queda, aumentando nos dias em que o paciente realizava 

tranfusão sanguínea. Valores de HCM e VCM mantiveram-se 

nomais, caracterizando uma anemia do tipo normocrômica e 

normocítica que é comum em pacientes portadores de HIV, 

DRC  e linfoma por serem doenças de caráter crônico 

(CANÇADO e CHIATTONE, 2002). 

 

Tabela 7: Resultados dos exames de gasometria, julho de 

2018. 

 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 

Lactato 
(mmol/l) 

9,0 17,9 19,1 20 16,8 13,9 15,3 

pH 7,47 7,32 7,23 6,90 7,27 7,32 7,36 

CO2 (mmHg) 40,7 34,4 24,2 20 41,5 29,6 20,1 

HCO3 (mmol/l) 29,0 17,3 9,9 3,8 18,7 15,1 11,3 
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Tabela 8: Resultados dos exames de gasometria, julho de 

2018. 

 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 

Lactato 
(mmol/l) 

1,2 1,5 1,6 1,2 1,3 1,1 

pH 7,38 7,38 7,37 7,43 7,50 7,47 

CO2 
(mmHg) 

41,1 40,2 38,7 39,9 34,4 25,3 

HCO3 

(mmol/l) 
23,9 23,3 22,2 26,3 26,4 18,2 

 

A lactacidemia tem relação com a hipoperfusão 

sanguínea, no entanto, outras causas podem estar associadas 

ao aumento desse marcador. Alterações na função renal, por 

exemplo, acarretam na redução da depuração do lactato 

sanguíneo. O déficit de tiamina, a disfunção da enzima piruvato-

desidrogenase (ocasionada pela sepse) e as neoplasias (por 

acelerar o processo de glicólise anaeróbio) podem elevar o 

lactato. Nesses casos, a interpretação da lactacidemia é 

prejudicada e não necessariamente indica problemas na 

perfusão sanguínea, como foi evidenciado no caso relatado  

(JUSTINIANO, 2012). 

 

 TERAPIA NUTRICIONAL (TN) 

 

No primeiro dia na UTI, foi ofertado ao paciente dieta por 

via oral (VO) de consistência normal e característica 

hipercalórica e hiperproteica, mas o mesmo não tolerou por 

apresentar náuseas e episódios eméticos, evoluindo com 

quadro de acidose metabólica secundária a aumento dos níveis 

de lactato. Permaneceu de dieta zero até resolução desse 
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quadro, sendo o início da TN no dia 09 de julho por sonda 

nasogástrica, pois encontrava-se impossibilitado de alimentar-

se por VO por agravamento do quadro clínico, que resultou em 

rebaixamento do nível de consciência (RNC), intubação e 

sedação. 

A terapia nutricional enteral (TNE) foi iniciada com 

fórmula específica para doente renal em HD, de características 

hipercalórica, hiperproteica, isenta de fibras, conforme 

recomendação da Brazilian Society of Parenteral and Enteral 

Nutrition (BRASPEN, 2018) que não indica o uso de fibras de 

modo rotineiro em pacientes graves pelo alto risco de isquemia 

intestinal em casos de hipoperfusão. A fórmula utilizada 

também apresentava restrição de fósforo, já que o paciente 

evoluía com piora da função renal e elevação sérica deste 

eletrólito, conforme mostrado anteriormente nos exames 

bioquímicos. 

Nesse primeiro momento, suas necessidades 

nutricionais foram estimadas pelas recomendações da 

BRASPEN (2018) para pacientes críticos em HD (30 a 

35kcal/kg/dia e >2g de proteína/kg/dia). Dessa forma, foi 

determinado como meta nutricional 35kcal/kg/dia 

(1644kcak/dia) e 2g de proteína (ptn)/kg/dia (109,6g/dia).  

A evolução da dieta foi feita de forma progressiva, sendo 

iniciado no dia 09/07 com 50% das necessidades, evoluindo 

para 70% no dia seguinte e atingindo aporte pleno no 9º dia de 

internamento na UTI (11/07), vide Tabela 9. Neste mesmo dia, 

o paciente foi extubado. 
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Tabela 9: Progressão da TNE. 

 Volume  Vazão  Adequação (%) 

09/07 420ml 20ml/h Início  

10/07 630ml 30ml/h 70% 

11/07 700ml 50ml/h 100% 

 

Nesse momento, devido a melhora nos parâmetros 

clínicos e estabilização hemodinâmica e hidroeletrolítica, o 

paciente não se classificava mais como em estado crítico. 

Houve, portanto, reabordagem da conduta, através da 

reestimativa das suas necessidades nutricionais. Foi optado por 

utilizar as recomendações da ANSA (2002) para pacientes com 

HIV e câncer (categoria C) que recomenda 40 a 50 kcal/kg/dia 

e 2 a 2,5 g de proteína/kg/dia. Sendo assim, suas necessidades 

calóricas foram definidas em 50kcal/kg/dia (2740 kcal/dia) e 

proteicas em 2,5g de ptn/kg/dia (137 g/dia). 

A dieta por VO foi iniciada no dia 13/07 de modo 

progressivo quanto à consistência e quantidade, respeitando-

se a aceitação do paciente e sendo associada à TNE. No 2º dia 

de incício da dieta por VO (12º dia de internamento), o paciente 

evoliu com boa aceitação alimentar, condição esta que permitiu 

a TNE ser reduzida em 50% e no dia seguinte suspensa. No 

mesmo dia que o paciente atingiu aporte pleno pela VO foi 

iniciada terapia nutricional oral com suporte nutricional 

hipercalórico e hiperproteico, especializada para paciente em 

tratamento oncológico. Concomitantemente, foi realizado 

restrição hídrica (RH), conforme prescrição médica, devido ao 

quadro de oligúria. 
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Paciente evoluía com boa aceitação da dieta por VO e 

do suporte nutricional, atingindo, novamente, meta calórica e 

proteica no 14º dia de internamento. 

No 17º dia, o paciente apresentou tosse sanguinolenta e 

secretiva associada a sintomas de comprometimento a nível de 

sistema nervoso central, com movimentos paroxísticos 

predominantes em membro superior direito, prurido e cefaleia. 

Diante disto, evoluiu com crise convulsiva e RNC, necessitando 

ser novamente intubado e sedado no 18º dia na UTI.  

Nesse momento, o paciente permaneceu de dieta zero e 

iniciou-se investigação para metástase em sistema nervoso, 

suspeitando-se também de reação medicamentosa (interação 

entre drogas), já que o mesmo fazia uso regular da TARV, além 

de outros medicamentos para controle do quadro clínico. 

Suas necessidades nutricionais foram novamente 

reestimadas de acordo com o preconizado pela BRASPEN 

(2018), sendo iniciado TNE com dieta de característica 

hipercalórica e hiperproteica, atingindo aporte pleno no mesmo 

dia. 

No 22º dia o paciente realizou auto-extubação, mas 

continuou em suporte ventilatório por meio da máscara de 

venturi. Nesse momento a dieta por sonda estava sendo bem 

tolerada até que, no 25º dia de internamento, paciente evoluiu 

com piora do padrão respiratório, apresentou bradicardia, 

precisando ser novamente intubado, e iniciado terapia com 

droga vasoativa (noradrenalina). Neste mesmo dia evoluiu com 

piora do estado clínico geral e teve dieta suspensa por 

instabilidade hemodinâmica. O paciente, então, evoluiu para 

óbito no 25º dia de internamento na UTI. 
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CONCLUSÕES  

 

 Devido a pluralidade de causas que levam o paciente à 

UTI, a TN se torna complexa e deve observar não só as 

condições de estado nutricional, mas também abordar o estado 

clínico do paciente, visando a manutenção da estabilidade 

hemodinâmica e metabólica, para obter-se melhor prognóstico.  

A sepse, de forma isolada, traz prejuízos nutricionais 

como a perda de massa magra. Dessa forma, é fundamental 

que o nutricionista esteja vigilante quanto às condições clínicas 

que envolvem o paciente crítico. Diante disso, deve-se ter 

cautela ao instaurar a TN e perseguir metas calórico-proteicas. 

A monitorização diária nesse grupo de pacientes se mostra 

importante devido à instabilidade e imprevisibilidade. 

  A TN deve estar sempre adequada às exigências do 

metabolismo frente ao estresse, e as condutas devem ser 

sempre baseadas em evidências, com o propósito de evitar 

efeitos deletérios. Sendo assim, a TN se mostra essencial ao 

cuidado do paciente gravemente enfermo, podendo interferir no 

seu desfecho clínico. 
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RESUMO: A obesidade é uma doença crônica não 
transmissível de origem multifatorial, caracterizada pelo 
acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, atuando 
como fator de risco para outras doenças crônicas. A 
inadequação no consumo alimentar tem estreita relação com o 
aumento da incidência de indivíduos obesos, devido à alta 
ingestão de alimentos com baixo valor nutricional, 
industrializados e ricos em gorduras saturadas. Avaliar o 
consumo alimentar de indivíduos adultos com obesidade 
usuários de serviços de saúde da cidade de Campina 
Grande/PB. Foi realizado um estudo com 110 indivíduos, com 
idade entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, com índice de 

massa corpórea (IMC) 30,0kg/m². Foi aplicado questionário 
sociodemográfico, recordatório alimentar de 24 horas, 
questionário de frequência alimentar e realizada avaliação 
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antropométrica. Os dados coletados foram tabulados e 
armazenados em banco de dados. As análises dos dados de 
consumo alimentar foram realizadas com o uso do software 
Dietbox®. Observou-se que a população apresenta dieta com 
característica normoglicídica, normoproteica e hiperlipídica. Os 
indivíduos relataram baixo consumo diário de fibras alimentares 
e elevado consumo de alimentos industrializados. Conclui-se 
que a população estudada apresenta uma dieta inadequada, 
visto que o consumo elevado de carboidratos refinados e 
gorduras saturadas podem levar ao acúmulo de adiposidade 
central, distúrbios nos padrões lipídicos, pressóricos, 
desenvolvimento de DM2 e DCV. 
Palavras-chave: Obesidade. Consumo de alimentos. Dieta 

hiperlipídica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é considerada um problema de saúde 

pública global que acomete indivíduos de países desenvolvidos 

e em desenvolvimento e está relacionada com o aumento da 

expectativa e na mudança do estilo de vida da população. É 

uma doença crônica não transmissível multifatorial, marcada 

pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, e 

relacionada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares 

e endócrinas (CARVALHO; DUTRA, 2014; VANDEVIJVERE et 

al., 2015; ABESO, 2016; ROGERO; CALDER, 2018). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

obesidade e o excesso de peso matam mais pessoas em 

comparação a quantidade de mortes ligadas ao baixo peso. A 

nível global, a prevalência de obesidade triplicou no período de 

1975 a 2018. Projeções apontam que em 2025 em média 2,3 
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bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 

milhões, obesos. Em 2016, 1,9 bilhões de indivíduos com mais 

de 18 anos apresentavam excesso de peso e entre estes, mais 

de 650 milhões eram obesos, representando 13% da população 

mundial (OMS, 2017). 

De acordo com dados publicados pelo Ministério da 

Saúde em 2017, no Brasil, em dez anos o excesso de peso 

aumentou 26,3% e a obesidade 60%. Nos homens, a 

prevalência do excesso de peso é superior às mulheres. 

Entretanto, na obesidade esses parâmetros se aproximam 

(18,1% homens e 19,6% mulheres) (BRASIL, 2017). 

A OMS afirma que a obesidade atua concomitantemente 

como doença crônica não transmissível e é fator de risco para 

outras doenças crônicas como dislipidemias, doenças 

coronarianas, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

doença hepática não gordurosa e câncer, originada pelo 

descontrole de fatores comportamentais, metabólicos, 

genéticos e o consumo alimentar inadequado (CARVALHO; 

DUTRA, 2014). 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), com a crescente 

modernização da sociedade, vários fatores corroboraram para 

as mudanças nos hábitos alimentares juntamente com a 

diminuição da prática de exercícios físicos, como fatores sócio-

comportamentais, mudanças no estilo de vida moderno, 

aumento do número de refeições realizadas fora de casa além 

do aumento na ingestão de alimentos de grande densidade 

energética, alta palatabilidade e baixo poder de saciedade. 

O consumo alimentar inadequado está extremamente 

relacionado ao sobrepeso e obesidade, proveniente de hábitos 
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desajustados, como excedente consumo energético associado 

com o aumento da ingestão de gorduras saturadas, alimentos 

refinados, industrializados, ultraprocessados, ricos em gorduras 

trans e com baixo valor nutricional, ocasionando um 

desequilíbrio energético (RIBEIRO; SANTOS, 2013). 

Um balanço energético positivo irá resultar em ganho 

excessivo de gordura adiposa no corpo, acarretando alterações 

no perfil lipídico, perfil pró-inflamatório, controle glicêmico, 

controle da pressão arterial, sensibilidade à insulina e funções 

fisiológicas (NAVES, 2016). 

Considerando os aspectos acima expostos, o estudo tem 

por objetivo avaliar o consumo alimentar de indivíduos adultos 

obesos usuários de clínica médica particular e de Unidades 

Básicas de Saúde do município de Campina Grande/PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo transversal de caráter descritivo, exploratório, 

tendo como abordagem o método quantitativo. Foram 

selecionados 110 indivíduos de ambos os sexos 

acompanhados na clínica médica RenalCor ou em Unidades 

Básicas de Saúde da Família localizadas na cidade de Campina 

Grande no período de agosto a outubro de 2018. 

Foram adotados como critérios de inclusão: indivíduos 

com idade entre 18 e 59 anos, apresentassem IMC  30,0 Kg/m² 

e ser acompanhados pelo local onde a pesquisa foi realizada. 

Foram excluídos indivíduos com idade inferior a 18 anos 

ou superior a 60 anos de idade, que apresentassem IMC  

30,0kg/m², mulheres grávidas, lactantes, amputados, indivíduos 
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com doença renal crônica em tratamento dialítico ou não e com 

deficiências físicas. 

Tendo como base a resolução 466/2012, todas as 

pesquisas que envolvem seres humanos acarretam riscos. 

Entretanto, este estudo ofereceu risco mínimo aos 

entrevistados. Os pesquisadores tomaram os devidos cuidados 

para minimizar a exposição dos entrevistados na forma de 

abordagem e aplicação dos questionários necessários à 

pesquisa, atuando de forma profissional e não realizando 

julgamentos ou comentários desnecessários. Além disso, a 

coleta dos dados foi realizada em local reservado, garantindo 

privacidade ao indivíduo. Foi garantido o sigilo absoluto de 

dados pessoais dos mesmos, e esclarecido que ele poderia se 

recusar a realizar medidas antropométricas ou a responder 

questões que não se sentisse à vontade de expor. 

Esta pesquisa foi aprovada pela Secretaria de Saúde do 

Município de Campina Grande, pela responsável do consultório 

médico privado e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento (CESED) 

(CAAE: 92084618.0.0000.5175). 

O indivíduo que aceitou participar da pesquisa foi 

encaminhado para uma sala de atendimento privativa 

(consultório) onde recebeu o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, para ser lido e depois assinado.  

Para a obtenção do peso corporal o indivíduo posicionou-

se sobre a balança zerada, vestindo roupas leves, descalço e 

sem acessórios que interferiram no peso do mesmo. Para 

aferição da altura o participante posicionou-se de costas para o 

estadiômetro, mantendo os pés alinhados, juntos, mãos ao lado 

do corpo olhando para um ponto fixo na altura dos olhos sem 
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inclinar a cabeça. Utilizou-se balança digital, com capacidade  

de 180 kg, fita métrica inelástica, com capacidade de 200 cm e 

precisão de 1 mm, que foi afixada em parede lisa (WHO, 1995). 

O índice de massa corporal (IMC) foi obtido através do 

cálculo da razão entre o peso atual em quilogramas e o 

quadrado da estatura em metros, dando o resultado em kg/m². 

O estado nutricional foi diagnosticado utilizando a 

recomendação para adultos, proposto pela Organização 

Mundial de Saúde (2000). 

Para verificação dos dados de circunferência da cintura 

(CC) utilizou-se fita inelástica, graduada em milímetros, com 

capacidade de 150 cm, para medir o ponto médio entre a menor 

circunferência entre a última costela e a crista ilíaca. O 

participante estava em pé e a região da cintura estava despida. 

A aferição ocorreu no momento de expiração do mesmo. 

Considerou-se: valores das medidas de CC igual ou superior a 

94 cm em homens e 80 cm em mulheres como indicação de 

risco aumentado para doenças cardiovasculares, e valores de 

102 cm em homens e 88 cm em mulheres para risco muito 

aumentado (ABESO, 2016). 

Para a avaliação do consumo alimentar, foram aplicados 

dois métodos: o recordatório 24 horas (R24h) e um questionário 

de frequência alimentar (QFA) validado para a população 

adulta. Para o R24h, o participante foi questionado sobre quais 

alimentos e bebidas foram consumidos nas últimas 24 horas, 

suas respectivas quantidades em medicas caseiras, marcas 

comerciais e horários em que as refeições foram realizadas. O 

QFA questionou a frequência do consumo de diversos 

alimentos pelo indivíduo no período de um ano. Os dados foram 
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tabulados e armazenados em banco de dados no software 

Excel®. 

Os dados coletados foram tabulados, armazenados em 

banco de dados e analisados média e desvio-padrão no 

software Excel®. Os dados de consumo alimentar foram 

analisados através da utilização de software Dietbox®. 

A pesquisa está de acordo com a Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde no Ministério da Saúde que 

dispõe diretrizes que regulamentam as pesquisas envolvendo 

seres humanos de forma direta ou indireta. A coleta de dados 

foi iniciada mediante autorização do Comitê de Ética em 

pesquisa do CESED, assegurando sigilo das informações 

coletadas e o direito dos indivíduos retirarem o consentimento 

a qualquer momento da pesquisa. Foi explicado aos 

participantes que sua participação foi voluntária mediante 

assinatura do TCLE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo analisou 110 indivíduos 

acompanhados em Unidade Básicas de Saúde da Família e em 

uma clínica médica particular. Do total da amostra, 80,9% eram 

do sexo feminino. Corroborando com os dados do estudo de 

Pozzobon e colaboradores (2014) ao avaliar 49 pessoas de 

UBSF do interior do Rio Grande do Sul concluiram que a maior 

parte dos participantes eram do sexo feminino. Segundo Silva 

e colaboradores (2015), o motivo se justifica pelo fato de que 

diferente das mulheres, os homens não buscam os serviços de 

atenção primária em saúde com tanta frequência. 
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Em relação à avaliação antropométrica, observou-se 

média de peso de 89,9 kg, IMC de 36,3 kg/m² e CC 104,45 cm, 

caracterizando a população com obesidade grau II e risco muito 

elevado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

tanto para homens quanto para mulheres. 

As principais causas de morte no mundo são 

decorrentes de DCV, totalizando 27% dos óbitos mundiais, no 

Brasil os índices chegam a atingir 30%. Massaroli e 

colaboradores (2018) concluiram por meio de uma revisão 

sistemática que a elevação do IMC está estreitamente 

relacionada com o aumento dos índices de DCV na população, 

além da associação negativa com a qualidade de vida dos 

mesmos. 
A fígura 1 demonstra a distribuição em porcentagem da 

população estudada em relação ao IMC, de acordo com a 

classificação da OMS, 2000. 

 

Fígura 1. Classificação do grau de obesidade. Campina 
Grande/PB, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Apesar dos dados acima demonstrarem que a maioria 

dos indivíduos apresentavam classificação de obesidade grau 

I, é possível observar na fígura 2, que a maioria absoluta dos 

indivíduos (84,5%) apresentavam grande acúmulo de gordura 

visceral na região abdominal, de acordo com as informações 

obtidas através da aferição da circunferência da cintura, que 

caracterizam risco muito elevado para a ocorrência de DCV, 

segundo a classificação da OMS. Dados semelhantes a um 

estudo realizado na cidade de Niterói – RJ, com objetivo de 

associar o estado nutricional com fatores de risco para DCV, 

sendo observado que 95% apresentavam risco aumentado 

para DCV, média de CC de 110cm e um IMC médio de 37,78 

kg/m² (BARROSO et al., 2017). 

 

Fígura 2. Classificação de risco de DCV, segundo Organização 
Mundial de Saúde. Campina Grande/PB, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 *De acordo com a classificação da OMS (1998): Valores para homens  94     

cm e  80 cm para mulheres, risco elevado; valores para homens  102 cm 

e  88 cm para mulheres, risco muito elevado. 
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Com relação ao consumo dos participantes do presente 

estudo, foi identificado por meio do R24h uma ingestão calórica 

média de 1761,70 kcal, o que resulta em 19 kcal/kg de peso, 

levando em consideração à média de peso da população, 

resultado ratificado por Viera e colaboradores (2015) em um 

estudo realizado com 60 indivíduos acompanhados em uma 

clínica de Nutrição e Endocrinologia na capital paraibana que 

teve como objetivo analisar o consumo e traçar um perfil 

nutricional dos mesmos. Através de um R24h relatado foi 

possível observar uma média de ingestão calórica de 1689,34 

kcal entre os indivíduos estudados. 

 

Tabela 1. Distribuição da ingestão média de energia, 
carboidratos, proteínas, lipídios e fibras de acordo com R24h. 
Campina Grande/PB, 2018. 

 
Valor 

observado 
DP % do VET 

Energia (kcal) 1761,70 ± 805,60 - 

Carboidrato (g) 242,71 ± 148,41 54,88 

Proteína (g) 82,3 ± 50,4 18,68 

Lipídio (g) 60,4 ± 35,4 30,8 

Gordura saturada (g) 21,3 ± 15,3 10,8 

Gordura 

monoinsaturada (g) 
18,6 ± 11,9 9,50 

Gordura  

poli-insaturada (g) 
12,0 ± 9,3 6,13 

Fibras (g) 17,9 ± 10,8 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Com relação à ingestão alimentar, a tabela 1 apresenta 

os valores médios do consumo de energia, carboidratos, 

proteínas, lipídios (e frações) e fibras dietéticas obtidos por 

meio do recordatório de 24 horas (R24h), definidos em 

quilocalorias (kcal), grama (g), miligramas (mg) e porcentagem 

(%). 

A fígura 3 expressa a comparação do consumo médio 

relatado em relação às médias das recomendações de acordo 

as diretrizes para o tratamento de obesidade, segundo a 

ABESO (2016). 

  

Fígura 3. Relação do consumo médio ingerido em relação as 
recomendações médias, segundo a ABESO.  Campina 
Grande/PB, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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preconizada para tratamento da obesidade (55 a 60%), e 

caracteriza uma dieta normoglicídica. Entretanto, a ingestão 

relatada de fibras alimentares foi inferior ao preconizado, 

sugerindo que há um maior consumo de carboidratos refinados, 

resultados análogos a um estudo realizado por Medeiros 

(2018), no estado do Rio Grande do Norte com 35 mulheres 

adultas, em sua maioria com obesidade grau I, objetivando 

avaliar o consumo alimentar das mesmas. Através do R24h 

observou o consumo médio de 231g de carboidratos, sendo 

65% de carboidratos refinados. 

Pela análise dos dados obtidos através do QFA, 64,5% 

dos indivíduos relataram consumir arroz uma vez ao dia e 

46,36% consumiam pão diariamente. Em torno de 20% dos 

indivíduos relataram consumir outros carboidratos como 

macarrão e biscoitos doces ou recheados de duas a quatro 

vezes por semana. Com relação a biscoitos salgados, 95 

indivíduos (86%) relataram consumir ao menos uma vez por 

semana. Quando questionados sobre o consumo de açúcar 

refinado, 91% relatou consumir ao menos uma vez ao dia. 

Corroborando com o presente estudo, Souza e 

colaboradores (2013), em uma análise com 34.003 indivíduos, 

observaram os alimentos mais consumidos pela população 

brasileira e concluíram que o arroz foi o alimento mais 

consumido pelos participantes (84,0%), seguido de pão 

(63,0%), além de macarrão (19,6%) e biscoitos (15,6%). 

As diretrizes atuais para o tratamento da obesidade 

preconizam a ingestão de fibras entre 20 a 30g ao dia. Estudos 

mostram que uma ingestão regular de fibras vai atuar como 

fator determinante na regulação do perfil lipídico, 

consequentemente, diminuição de riscos cardiometabólicos, 
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além de menos alterações antropométricas (RAMOS et al., 

2013; COSTA; BRITO; LESSA, 2014; BRANDÃO et al., 2015). 

Foi possível observar que a população deste estudo 

relatou um consumo alimentar médio de 17,8g de fibras, valor 

inferior ao que é preconizado pelas diretrizes atuais. O mesmo 

foi observado por Medeiros (2018) no seu estudo, onde houve 

um consumo médio de 18,88g de fibras. 

Quanto ao consumo de bebidas, 21% dos indivíduos 

relataram consumo de refrigerantes ao menos 2 vezes por 

semana e 61% referiram consumo diário de sucos, resultados 

análogos aos encontrados por Souza e colaboradores (2017) 

ao realizarem uma análise da frequência alimentar de 1386 

adultos obesos, em sua maioria mulheres da cidade de Ribeirão 

Preto – SP. Obtiveram como resultado que 27,2% dos 

participantes consumiam refrigerante ao menos uma vez por 

semana e 33,7% relataram o consumo diário desta bebida. 

O consumo frequente de produtos alimentícios ricos em 

açúcar e sódio, como refrigerantes e bebidas adoçadas, está 

diretamente relacionado com aumento de casos de obesidade, 

DM2 e HAS. Apesar dos sucos serem alternativas mais 

saudáveis quando comparados com refrigerantes, deve-se 

levar em consideração a adição do açúcar para adoçar, hábito 

que foi encontrado em um estudo utilizando dados do Inquérito 

Nacional de Alimentação para associar o consumo de bebidas 

com aumento de peso. Foi observado que 85% das pessoas 

que consumiam sucos e refrescos adicionavam açúcar 

(GOBATO et al., 2014; GARCIA; FISCHER; POLL, 2016; 

BEZERRA; ALENCAR, 2018). 

Em relação as frutas as mais relatadas foram a laranja e 

a banana. 22,7% relataram consumir ao menos uma vez por dia 
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enquanto 20% consumem diariamente, respectivamente. 

Resultados semelhantes a Basiglia e Freitas (2015), 

observando que entre a amostra do seu estudo 36,8% 

consumiam mais banana, enquanto 23,7% consumiam laranja. 

Na população estudada por Souza e colaboradores (2013) a 

banana foi a fruta mais ingerida, com 20% relatando consumir 

a fruta de 5 a 6 vezes por semana. 

Foi observado na população estudada uma baixa 

variedade também no consumo diário de verduras e legumes, 

com maiores frequências de tomate (38%), cenoura (29%) e 

alface (23,6%), resultados um pouco difusos dos encontrados 

por Basiglia e Freitas (2015), onde a alface foi a mais ingerida 

entre os indivíduos participantes (42,1%), seguida do tomate 

(21%) e cenoura (13,1%). A pequena variedade no consumo de 

frutas, legumes e verduras observadas no presente estudo, se 

assemelham com dados do Vigitel (2016), no qual atestam que 

apenas 35,2% dos adultos brasileiros consomem frutas e 

hortaliças regularmente. 

O Guia de Alimentar para a População Brasileira, 

publicado pelo Ministério da Saúde, orienta a ingestão de três 

porções de frutas e três de legumes e verduras, sempre 

priorizando a variedade de cores para atuar na prevenção de 

obesidades e outras doenças crônicas como DM2 e HAS 

(BRASIL, 2014). 

Com relação à ingestão proteica, observou-se a média 

de consumo de 82,3g, equivalendo a 18,68% do valor 

energético total médio da população, caracterizando uma dieta 

normoproteica em relação às recomendações preconizadas 

para o tratamento de obesidade (15 a 25%). Os mais relatados 

foram carne bovina e frango. Através do QFA, 46% dos 
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indivíduos relataram o consumo de carne de porco ao menos 

uma vez na semana e apenas 24,5% relataram consumir peixe 

fresco raramente/nunca. 

Corroborando com o presente estudo, Santos e 

colaboradores (2017), observaram o consumo médio de 18,7% 

de proteínas em relação ao valor energético ingerido por 

indivíduos adultos em um ambulatório de Nutrição no Rio de 

janeiro- RJ, similarmente como Prates e Silva (2013) ao estudar 

uma população adulta do Rio Grande do Sul, em sua maioria 

mulheres. 62,5% relataram consumir mais carne bovina, 

enquanto apenas 27,5% ingeriam mais frango. 

Abete e colaboradores (2014) concluíram por meio de 

uma meta-analise uma associação positiva para o consumo 

elevado de carnes vermelhas em relação ao consumo de 

carnes brancas como preditor de excesso de gordura corporal 

e risco maior de mortes por DCV. 

Em relação a ingestão calórica relatada, 30,8% foram 

provenientes dos lipídios, sendo 10,8% de gordura saturada, o 

que caracteriza uma dieta hiperlipídica visto que a 

recomendação nutricional preconiza valores entre 20 a 25%. 

Fato que pode ser justificado pelo fato que indivíduos com 

algum grau de obesidade tendem a preferir dietas hiperlipídicas 

com valores entre 30 a 35% do valor energético ingerido 

(FAINTUCH; FAINTUCH; CECCONELLO, 2013; ABESO, 

2016).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017), 

muitas vezes o consumo de proteínas está atrelado o consumo 

excessivo de gorduras saturadas. No presente estudo, apesar 

do consumo de uma dieta normoproteica, foi observado uma 
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ingestão média de gordura saturada acima do preconizado para 

esse tipo de público (7%). 

Dentre as fontes de gorduras, observou-se, a partir do 

QFA, que 40,9%, 65,5% dos indivíduos relataram consumir 

salgados (como pasteis, coxinhas e quibes) e salsicha/linguiça 

ao menos uma vez por semana, respectivamente, como 

também 76,4% consumiam manteiga ou margarina 

diariamente. 

Corroborando com o presente estudo, Carmo e 

colaboradores (2013), que observaram por meio do R24 e QFA 

o consumo de lipídios acima do preconizado, além do que 

40,0% dos entrevistados relataram o consumo frequente de 

salgados fritos e 42,2% de embutidos como salsichas, linguiças 

e salames. Prates e Silva (2013) observaram que 35% dos 

indivíduos que participaram do seu estudo relataram consumir 

margarina de 5 a 6 vezes na semana. 

Estudos mostram que uma dieta hiperlipídica, com 

elevado consumo de alimentos ultraprocessados, como a 

observada na população estudada, pode ocasionar alterações 

nos padrões lipídicos devido ao aumento sérico de LDL, 

elevação de TG, níveis baixos de HDL, consequentemente risco 

aumentado de DCV e endócrinas, bem como o excesso de 

gordura abdominal, demonstrado pelas CC aumentadas dos 

indivíduos estudados (BRESSAN; COSTA, 2016). 

O consumo de leite e derivados diariamente foi relatado 

por apenas 30,9% dos indivíduos e ovos por 22,7%. Dados 

semelhantes aos encontrados em um estudo realizado com 

adultos na cidade de Brasília, analisado por meio de QFA que 

apenas 23,3% dos entrevistados consumiam ovos e leites 

diariamente, no entanto dados divergentes foram encontrados 
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no interior de São Paulo, 60,5% dos indivíduos relataram 

consumir leites e derivados diariamente e 47,4% relataram o 

consumo diários de ovos nessa população (BASIGLIA; 

FREITAS, 2015; RIBEIRO, 2016). 

O sedentarismo atua como fator crucial no aumento da 

obesidade e todas suas comorbidades subsequentes, fator que 

foi observado em 74,6% da amostra do presente estudo quando 

questionados sobre a prática de exercício físico, como também 

verificado por Souza e colaboradores (2017), observando que 

78% dos indivíduos eram sedentários. 

Quanto às limitações do estudo, tem-se o tamanho 

amostral, visto que não caracteriza uma amostra representativa 

de toda uma população usuária dos serviços de saúde do 

município de Campina Grande, e outros fatores como os 

métodos de avaliação do consumo alimentar que devem ser 

usados com cautela por depender da memória, idoneidade e 

capacidade de percepção dos entrevistados, dando margem a 

distorções nos relatos subestimando alimentos considerados 

“não saudáveis” e superestimando os considerados “saudáveis” 

(LOUZADA et al., 2015; CARVALHO et al., 2015). 

A aplicação de um R24h pode ser considerado fator 

limitante por poder não representar o real hábito do consumo 

do entrevistado; entretanto, foi utilizado o QFA validado para a 

população adulta, para que fosse possível avaliar o hábito 

alimentar dos indivíduos (BASAGLIA; FREITAS, 2015). 

 

CONCLUSÕES  
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Este estudo analisou o consumo alimentar de indivíduos 

com obesidade, em sua maioria do sexo feminino, com 

obesidade grau II e risco muito aumentado de DCV. 

Em relação ao consumo alimentar, observou-se ingestão 

de dieta hipocalórica em relação à média de peso da população 

estudada, normoglicídica e normoproteica em relação aos 

valores preconizados. No entanto, foi relatado alta frequência 

no consumo de alimentos ricos em açúcar e carboidratos 

refinados, além do baixo consumo de fibras, provavelmente 

associada a ingestão reduzida de frutas, verduras e legumes.  

Apesar de ter sido possível verificar consumo de dieta 

normoproteica, houve relato de elevada frequência no consumo 

de carne bovina, frango, salsichas e linguiças, o que pode 

contribuir para a manutenção de uma dieta hiperlipídica, além 

de elevada periodicidade no consumo de salgados, 

manteiga/margarina. 

A partir do exposto, observa-se que os indivíduos 

participantes deste estudo apresentam uma dieta inadequada, 

visto que o consumo elevado de carboidratos refinados e 

gorduras saturadas podem levar ao acúmulo de adiposidade 

central, distúrbios nos padrões lipídicos, pressóricos, 

desenvolvimento de DM2 e DCV. Desse modo, é imprescindível 

que o Nutricionista atue como educador nutricional, priorizando 

a reeducação alimentar por meio de um plano dietético 

equilibrado e assim auxilie na redução da obesidade e 

consequentemente suas comorbidades associadas. 

Apesar da amostra não ser representativa em relação à 

região, os dados encontrados são preocupantes e podem 

contribuir para diagnosticar a real situação nutricional, bem 

como de consumo alimentar dessa população, favorecendo as 
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políticas públicas locais em favor não somente do combate a 

diminuição da obesidade, como também a prevenção. 
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RESUMO: A psoríase é uma doença de natureza inflamatória, 
crônica, acometendo principalmente a pele, podendo atingir 
unhas, mucosas e articulações do corpo, sendo a alimentação 
um aspecto fundamental no desencadeamento da psoríase. 
Dentre os constituintes dos alimentos, o selênio e o ômega-3 
destacam-se como elementos com ação antioxidante e anti-
inflamatória, os quais podem influenciar o quadro de estresse 
oxidativo e de inflamação, característicos de pacientes com 
psoríase em atividade. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa 
foi avaliar o consumo alimentar de selênio e ômega-3 em 
indivíduos com psoríase, além de verificar o consumo de 
alimentos inflamatórios. Trata-se de um estudo transversal, 
realizado no ambulatório de dermatologia do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa, onde foram 
selecionados 24 pacientes com psoríase e idades entre 18 e 59 
anos. Foram aplicados: questionário socioeconômico e dois 
recordatórios alimentares, sendo esses últimos dados inseridos 
no programa Dietpro lite para a determinação do consumo 
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alimentar de energia, macronutrientes, selênio e ômega-3. A 
ingestão calórica média dos pacientes encontrou-se 
inadequada, o consumo de selênio encontrou-se adequado, 
enquanto o de ômega-3 estava inadequado, além do consumo 
frequente de alimentos inflamatórios. Percebe-se que os 
pacientes com psoríase precisam ser orientados em limitar o 
consumo de alimentos inflamatórios e aumentar a ingestão de 
alimentos fontes de ômega-3 para contribuir com a melhora do 
quadro de estresse oxidativo desses pacientes. 
PALAVRAS-CHAVE: Psoríase. Selênio. Ômega-3.  

  

 INTRODUÇÃO 

 

 A psoríase é uma doença de natureza inflamatória, 

crônica, acometendo principalmente a pele e podendo atingir 

também unhas, mucosas e articulações do corpo. Sua principal 

manifestação é a presença de placas eritemato-escamosas em 

áreas da pele mais sensibilizadas a traumas, como cotovelos, 

joelhos, região pré-tibial, couro cabeludo e região sacra, as 

quais apresentam coloração avermelhada e são facilmente 

destacadas da pele quando utiliza-se a raspagem da lesão 

(SBD, 2005/2006; SILVA; SILVA; MULLER, 2007). 

 A etiologia da psoríase é multifatorial, em que geralmente 

englobam-se os fatores genéticos e ambientais. Essa doença é 

mediada por células de defesa que ocasionam um processo de 

caráter inflamatório, na camada mais superficial da pele. A 

psoríase vulgar é o tipo mais comum, que afeta os cotovelos, 

joelhos, couro cabeludo, região lombo-sacra e cicatriz umbilical. 

A psoríase do tipo artropática afeta as articulações, e, 

geralmente não se manifesta de forma externa ao corpo, porém 
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pode se externar em unhas e pele (MOREIRA; FERNANDES; 

MAGALHÃES, 2016; SBD, 2012). 

 A alimentação se destaca como fator fundamental no 

desencadeamento da psoríase. Com isso, um padrão alimentar 

inadequado, por exemplo, podem ser o ponto de partida para o 

desenvolvimento da psoríase e de doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNTs) relacionadas, bem como fomentar todo 

o processo inflamatório. Assim, a nutrição pode influenciar a 

psoríase de duas formas: reduzindo o risco de desenvolvimento 

da doença ou como fator promotor de inflamação e 

desencadeante de comorbidades (ODIERNO; COELHO; 

MATOS, 2015).  

 Segundo Engelman et al. (2005), alimentos distintos são 

estudados por apresentarem vitaminas e minerais com função 

antioxidante. Os antioxidantes dietéticos ou exógenos 

desempenham a função de atenuar os efeitos dos radicais livres 

e, desse modo, são capazes de melhorar o sistema de defesa 

antioxidante celular e, consequentemente, podem contribuir 

para a melhora do quadro inflamatório decorrente da produção 

desequilibrada de radicais livres (ZIMMERMANN; KIRSTEN, 

2008). Dentre estes agentes antioxidantes, o selênio tem sido 

estudado como atenuador de doenças crônicas. 

 O selênio é um nutriente essencial para o homem e de 

grande interesse nos estudos devido às suas propriedades 

antioxidantes e antiinflamatórias. Esse elemento pode ser 

considerado como um componente essencial da enzima 

antioxidante glutationa peroxidase, agindo sobre o endotélio 

vascular contra o estresse oxidativo e a peroxidação lipídica 

(ANDRADE et al. 2005; COELHO; BACCAN, 2004; COLLINS, 
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2005; TUJI et al. 2005). Uma das principais fontes de selênio 

encontra-se na castanha-do-brasil (COZZOLINO, 2017). 

 Um outro elemento importante e que tem sido estudado, 

sobretudo no tratamento de doenças autoimunes ou imuno-

mediadas é o ômega-3. Uma de suas mais importantes funções 

está relacionada a sua conversão enzimática em eicosanoides, 

modulando a resposta inflamatória e imunológica (CARMO; 

CORREIA, 2009).  

Além disso, por não haver cura da psoríase, os pacientes são 

submetidos ao tratamento farmacológico por toda a vida, com o 

intuito de aliviar os sintomas e induzir a remissão ou diminuir a 

atividade da doença. O selênio e o w-3 poderiam ajudar no 

tratamento farmacológico e no retardo do aparecimento de 

comorbidades associadas à psoríase. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o consumo 

alimentar de selênio e w-3 como elementos promotores de 

saúde em indivíduos com psoríase, além de verificar o consumo 

de alimentos inflamatórios. Como objetivos específicos foi: 

caracterizar os pacientes com psoríase em relação aos 

aspectos: sócio-econômicos, histórico familiar da doença, 

tratamento medicamentoso e hábitos alimentares; avaliar a 

adequação da ingestão de macronutrientes e valor energético 

total da dieta; e avaliar a adequação da ingestão de w-3 e 

selênio. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, 

realizado no ambulatório de dermatologia do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, no município de João Pessoa, 
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realizado na sala de espera para o atendimento. Foram 

selecionados 24 pacientes portadores de psoríase, com idade 

entre 18 e 59 anos. Foram aplicados o questionário 

socioeconômico e o primeiro recordatório alimentar do dia de 

semana. O segundo recordatório, referente ao final de semana, 

foi obtido através do contato telefônico. A análise dos 

recordatórios foi realizada com o auxílio do software Statística 

versão 8.0, sendo inicialmente testadas a normalidade através 

do teste W de Shapiro-Wilk, e a homogeneidade de variância, 

com o teste de Levene considerando a população do estudo.  

A análise dos alimentos consumidos pelos participantes 

da pesquisa foi feita por meio do software Dietpro lite e a 

adequação das dietas realizada por meio das DRIs de 2002 

(IOM, 2002), considerando os macronutrientes, o selênio e o w-

3. 

O projeto nº 5188 foi submetido à aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba antes do início da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES 

 

 O questionário socioeconômico aplicado inclui dados 

referentes ao nome completo, sexo, idade, renda familiar, nível 

de escolaridade, se mora sozinho ou acompanhado, 

antecedentes de doenças crônicas, se possui alguma doença 

crônica, além de informações específicas sobre psoríase. 

Quanto à idade, foram abordados pacientes entre 18 e 59 anos. 

A idade mínima encontrada foi de 18 anos e a máxima de 58 



AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE SELÊNIO E ÔMEGA-3 EM 
PACIENTES PORTADORES DE PSORÍASE NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 

176 
 

anos. A média de idade encontrada entre os pacientes foi de 

46,04±11,55 anos. Com relação ao sexo, 13 pertenciam ao 

sexo feminino, com 54,17%, e 11 pertenciam ao sexo 

masculino, 45,83 %. A renda familiar dos indivíduos foi bastante 

diversificada: 5 pessoas recebiam 2 salários mínimos (20,83%); 

4 pessoas recebiam 1 salário mínimo (16,67%). Para o restante 

dos indivíduos, a renda variou entre 80 reais e 7000 mil reais. 

O nível de escolaridade entre os usuários também variou, 

sendo 9 indivíduos com o 2º grau completo (37,5%); 4 com o 

nível superior completo (16,67%); 2 com o 2º grau incompleto; 

2 obtiveram o ensino superior incompleto; 2 estudaram até 3ª 

série e 2 estudaram até a 5ª série, apresentando um percentual 

de 8,33%; 1 estudou até a 2ª série, 1 até a 4ª série e 1 até 6ª 

série, com percentual de 4,17% dos pacientes.  

Dos 24 pacientes abordados, 20 afirmaram ter algum(s) 

antecedente(s) familiar com  doença crônica (83,33%) e 4 não 

possuem antecedentes com doenças crônicas (16,67%). Dos 

que possuem alguma doença, 8 afirmaram positivamente 

(33,33%), e, dentre eles, 3 apresentaram hipertensão arterial e 

diabetes mellitus (37,5%); 2 apresentaram apenas hipertensão 

arterial (25%), 1 apresentou hipertensão arterial e dislipidemia; 

1 apenas com diabetes mellitus e 1 com diabetes mellitus e 

dislipidemia, com percentual de 12,5%. 

No que diz respeito ao uso de medicações, 18 relataram a 

confirmação do seu uso (75%). A quantidade de pessoas que 

utilizavam apenas 1 medicação resultou em um percentual de 

33,33%, ou seja, 6 pessoas; as que utilizavam 2 medicamentos 

também obteve um percentual de 33,33%; as que utilizavam 3 

medicações o percentual foi de 22,22%, ou seja, 4 pessoas; e 

as que utilizavam 4 ou mais medicações representou um 
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percentual de 11,11%, ou seja, sendo apenas 2 pessoas do 

total da amostra. 

Para o uso de alguma vitamina ou mineral, apenas 6 indivíduos 

afirmaram fazer o uso (25%). Desses 25%, 3 fazem a utilização 

de ácido fólico, que era acompanhado devido ao uso de 

metotrexato (50%); 1 faz uso de vitamina C; 1 utiliza vitamina D 

e 1 utiliza a vitamina C, sendo a porcentagem de 16,67%. 

Quanto a prática de atividade física, 10 relataram fazer algum 

tipo de atividade física (41,67%) e 14 negaram (58,33%). 

Foi abordado no questionário sobre o consumo de alguns 

alimentos inflamatórios: carne vermelha, pimenta e café preto. 

Com relação à carne vermelha, 20 indivíduos afirmaram o seu 

consumo (83,33%). Dos que referiram consumir carne 

vermelha, a frequência por semana variou entre os pacientes, 

em que 4 consumiam 2 vezes por semana e 4 consumiam 3 

vezes por semana, com percentual de 20%; 3 pacientes 

relataram consumir quase todos os dias (15%); 2 consumiam 1 

vez por semana, 2 consumiam 7 vezes por semana e 2 entre 3 

a 4 vezes por semana, com percentual de 10%; 1 indivíduo 

consumia entre 1 a 2 vezes por semana, 1 entre 2 a 3 vezes por 

semana e 1 referiu consumir 2 vezes por mês. Esse percentual 

foi de 5% (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Frequência do consumo de carne vermelha por 

semana pelos pacientes portadores de psoríase. 
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Fonte: Própria. 

 

Outro alimento foi a pimenta, em que seu consumo foi referido 

por 8 pessoas da amostra total, com percentual de 33,33%. 

Quanto à frequência de consumo de pimenta, 3 indivíduos 

consumiam 7 vezes por semana (37,5%); 2 consumiam 1 vez 

na semana (25%), 1 consumia entre 2 a 3 vezes por semana; 1 

consumia 3 vezes na semana e 1 consumia 2 vezes na semana, 

com percentual de 12,5% (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Frequência do consumo de pimenta por semana 

pelos pacientes portadores de psoríase. 

 
Fonte: Própria. 

FREQUÊNCIA DE PIMENTA 
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O café preto foi consumido por 19 indivíduos (79,17%), dos 

quais 18 consumiam 7 vezes por semana (94,74%) e apenas 1 

consumia entre 1 a 3 vezes por semana (5,26%). 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR  

 

Com relação à análise do primeiro recordatório, aplicado em um 

dia de semana normal (segundas e quartas-feiras), obteve-se 

uma média de calorias de 2474,75±1022,12 Kcal, com valor 

mínimo de 764,61 e máximo de 5168,89 Kcal. A média em 

gramas de carboidrato consumido foi de 310,11±134,61 

gramas, sendo valor mínimo de 39,59 e o máximo de 665,19 

gramas. A porcentagem média de carboidrato consumida foi de 

52±15,29% do total de calorias consumida por dia, variando 

entre 8,58% e 73,29%. 

Com relação a quantidade média de proteínas consumida pelos 

pacientes, o valor obtido foi de 152,33±104,97 gramas, onde 

variou-se entre 43,66 e 539,61 gramas. A porcentagem média 

de proteína foi de 23,8±8,32% do total de calorias, porém esse 

valor variou entre 12,09% e 41,76%.  

Os lipídios tiveram seu consumo médio pelos pacientes de 

72,78±42,16 gramas, sendo o valor mínimo consumido de 

12,89 gramas e máximo de 178,73 gramas. A porcentagem 

média de lipídios consumida foi de 25,56±9%, variando entre 

11,34% e 52,92%. 

Avaliando o teor médio de selênio consumido entre os 

pacientes com psoríase, o valor obtido foi de 80,33±42,78 μg. 

O valor mínimo consumido foi 19,36 μg e o máximo de 182,09 

μg. Apenas 6 pacientes (25%) encontravam-se abaixo do valor 
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recomendado de selênio, que é de 45 μg. Outro nutriente 

analisado foi o ômega-3, em que seu valor médio encontrado 

na alimentação dos pacientes foi de 0,53±0,54 gramas, 

variando entre 0 (mínimo) e 2,23 gramas (máximo) (Tabela1). 

 

Tabela 1. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão de 

calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, selênio e ômega-

3 do primeiro recordatório. 

 Valor 

médio 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Desvio 

Padrão 

Calorias 2474,75 

Kcal 

 

764,61 

Kcal 

 

5168,89 

Kcal 

 

1022,12 

 

Carboidratos 310,11 g 

 

39,59 g 

 

665,19 

g 

 

134,61 

 

Proteínas 152,33 g 

 

43,66 g 

 

539,61 

g 

 

104,97 

 

Lipídios 72,78 g 

 

12,89 g 

 

178,73 

g 

 

42,16 

 

Selênio 80,33 μg 

 

19,36 μg 

 

182,09 

μg 

 

42,78 

 

Ômega-3 0,53 g 

 

0 g 

 

2,23 g 

 

0,54 

 

Fonte: Própria. 
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Quanto a análise do segundo recordatório, este aplicado em um 

final de semana, obteve-se valores diferenciados quando 

comparados aos valores do primeiro recordatório. Para o valor 

das calorias, a média obtida foi de 2296,68±1414,09 Kcal, com 

valor mínimo de 680,48 e máximo de 5378,71 Kcal. 

Com relação a quantidade média de carboidrato consumida 

pelos pacientes, obteve-se um valor de 281,75±190,43 gramas, 

variando entre 82,61 (mínimo) e 682,25 gramas (máximo). A 

porcentagem média de carboidrato obtida foi de 48,08±11,8%, 

variando entre 28,98% e 74,81%. 

No que diz respeito às proteínas, o valor médio obtido foi 

de 130,39±74,74 gramas, variando esse valor entre 29,27 e 

302,18 gramas. A porcentagem média foi 23,61±5,61%, com 

valor mínimo de 12,17% e máximo de 36,29%. 

Quanto a quantidade média de lipídios, obteve-se um valor de 

71,52±48,1 gramas, em que esse número variou entre 19,88 e 

216,19 gramas. A porcentagem média de lipídios foi 

28,81±8,53, com valor mínimo de 12,62% e máximo de 50,01%. 

Com relação ao teor médio de selênio, o valor encontrado foi de 

104,02±66,36 μg, variando entre 3,29 e 253,95 μg. Apenas 3 

pacientes (12,5%) tiveram o consumo de selênio abaixo da 

ingestão recomendada de 45 μg. Já o ômega-3, obteve-se um 

valor médio de 0,78±0,78 gramas, com valor mínimo de 0 μg e 

máximo de 2,88 μg (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão de 

calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, selênio e ômega-

3 do segundo recordatório. 

 Valor 

médio 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Desvio 

Padrão 
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Calorias 2296,68 

Kcal 

 

680,48 

Kcal 

 

5378,71 

Kcal 

 

1414,09 

 

Carboidratos 281,75 g 

 

82,61 g 

 

682,25 g 

 

190,43 

 

Proteínas 130,39 g 

 

29,27 g 

 

302,18 g 

 

74,74 

 

Lipídios 71,52 g 

 

19,88 g 

 

216,19 g 

 

48,1 

 

Selênio 104,02 

μg 

 

3,29 μg 

 

253,95 μg 

 

66,36 

 

Ômega-3 0,78 g 

 

0 g 

 

2,88 g 

 

0,78 

 

Fonte: Própria. 

 

A psoríase é uma doença que tem seu início em qualquer 

idade, porém os estudos indicam maior prevalência entre a 

segunda e terceira décadas de vida, e entre cinquenta e 

sessenta anos. A literatura mostra que não há diferença no 

acometimento da doença em relação ao sexo, pois é uma 

característica da psoríase (FERREIRA et al., 2010; 

HREHORÓW et al., 2012; KOLIOS et al., 2012; LUDWIG et al., 

2006; MANJULA et al., 2011; PAKRAN; RIYAZ; 

NANDAKUMAR, 2011; SILVA et al., 2006). Os dados achados 

na pesquisa foram semelhantes ao estudo realizado por 

Cândido (2012), que trabalhou com uma amostra de 100 

pacientes portadores de psoríase, 56% era do sexo feminino e 

44% do sexo masculino, com a média de idade de 44,76 anos 
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(DP= 14,17), a idade mínima de 19 e a máxima de 72 anos, e a 

maioria (62%) vivia com o companheiro. 

Por ser uma doença inflamatória que acomete a pele, 

acredita-se que pacientes com psoríase estejam mais sensíveis 

para desenvolver outras doenças de cunho inflamatório, como 

por exemplo, resistência à insulina, alterações no perfil lipídico, 

obesidade e doenças cardiovasculares (SOLIS; SABBAG; 

FRANGELLA, 2013).  

O estudo de Cândido (2012) mostrou semelhança aos 

dados encontrados na pesquisa, em que a maioria dos 

pacientes com psoríase referiram possuir outros problemas de 

saúde além da psoríase e grande parte relatou ter mais de um 

tipo de problema de saúde, tais como doenças 

metabólicas/endocrinológicas (25%), cardiovasculares (32%), 

manifestações osteo-articulares (22%), hepatopáticas (8%), 

psquiátricas (2%) e outras doenças (17%). Segundo Gottlieb e 

Dann (2009) e Nisa e Qazi (2010), mostraram que as 

comorbidades mais frequentes apresentadas pelos pacientes 

são as mais comuns em pacientes com psoríase, como as 

doenças cardiovasculares e a síndrome metabólica. 

Um estudo realizado por Rucevic et al. (2003), com 82 

pacientes croatas portando psoríase vulgar, recebendo 

tratamento terapêutico tópico, foram divididos em dois grupos: 

um com 42 pacientes que submeteram-se à dieta com baixa 

densidade calórica (855 Kcal/dia com 10,6g/dia  de proteína 

animal, 23,3g/dia de proteína vegetal, 14,7g/dia de lipídios e 

149,6g/dia de carboidratos), e o restante recebeu a dieta 

hospitalar padrão (2100 Kcal/dia com 46,2g/dia de proteína 

animal, 42,8g/dia de proteína vegetal, 75,9g/dia de lipídios e 

265,2g/dia de carboidratos). Após quatro semanas, os 
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pacientes que realizaram a dieta de baixa densidade calórica 

obtiveram melhora significativa nas lesões/placas de psoríase 

na derme, bem como houve diminuição do colesterol total, 

triacilglicerol e LDL – colesterol (p˂0,01). 

Com base na proposta pelo Guia alimentar para a 

população brasileira, a recomendação calórica média do grupo 

de alimentos é de 2000 Kcal. Com a análise do primeiro 

recordatório, observa-se um valor médio calórico de 2474,75 

Kcal e o percentual da caloria da dieta obtida foi de 123,73%. O 

segundo recordatório teve um valor calórico médio de 2296,68 

Kcal e o percentual da caloria obtida foi de 114,83%. Levando 

em consideração a faixa de adequação calórica de 95 a 105%, 

as dietas dos pacientes com psoríase encontram-se 

inadequadas do ponto de vista calórico. 

Com relação aos macronutrientes, a porcentagem média 

de carboidrato do primeiro recordatório foi de 52% e do segundo 

foi de 48,08%. As DRI’s recomendam um faixa de consumo 

entre 45 a 65% para os carboidratos (IOM, 2002). Considerando 

a análise de ambos recordatórios, a porcentagem média de 

carboidratos da dieta dos pacientes encontra-se adequada. 

Para as proteínas, as DRI’s recomendam uma faixa entre 

10 a 35% do seu consumo. Os valores médios de proteína do 

primeiro e segundo recordatório foi, respectivamente, 23,8% e 

23,61%, encontrando-se dentro da faixa de recomendação, 

estando adequado o consumo desse macronutriente. 

Os lipídios apresentaram valores médios 25,56% e 

28,81%, no primeiro e segundo recordatório, respectivamente. 

A faixa recomendada pelas DRI’s é entre 20 a 35% do total de 

calorias, o que mostra que os valores médios da porcentagem 
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de lipídeos encontrada na dieta dos pacientes encontra-se 

adequada. 

Os autores Cominetti e Cozzolino (2009), apresentam 

uma faixa entre 45 e  400 μg para o consumo de selênio por 

dia, em que o EAR (necessidade média estimada) para homens 

e mulheres, com idades entre 19 e ˃ que 70 anos, é de 45 

μg/dia; o RDA (ingestão dietética recomendada) é de 55 μg/dia, 

e o limite máximo para o consumo é de 400 μg/dia. Os valores 

obtidos no primeiro e segundo recordatórios foram, 

respectivamente, 80,33 μg e 104,02 μg. Comparando-se com 

os valores apresentados na necessidade média estimada e na 

ingestão dietética recomendada, os valores encontrados em 

ambos os recordatórios encontram-se adequados, porém não 

ultrapassam o valor limite de ingestão. 

Com relação ao ômega-3, na literatura recomenda-se o 

consumo por dia entre 1,1 gramas (para mulheres) e 1,6 gramas 

(para homens) (IOM, 2002). As médias de valores de ômega-3 

encontradas foram 0,53, para o primeiro recordatório, e 0,78 

gramas (segundo recordatório). Portanto, de acordo com os 

resultados, os valores encontrados na dieta estão abaixo da 

ingestão recomendada. 

No que diz respeito ao ômega-3, foram realizados 

estudos randomizados, duplo-cego, em que pacientes 

submeteram-se à suplementação com ômega-3 (óleo de peixe) 

em distintas quantidades diárias (média de 20ml/dia), em um 

período de 4 a 8 semanas. O resultado indicou melhora 

significativa no grau severo das placas de psoríase pelo corpo 

(KETTLER et al., 1988; OLIWIECKI; BURTON, 1994), bem 

como melhora do prurido (BITTINER et al., 1988) redução de 

eritema e descamação (MAURICE et AL.,1987).  
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Um outro estudo realizado por Borges et al. (2017), 

realizaram suplementação de ômega-3 (2 g: 1.080mg de EPA 

e 200mg de DHA) em 49 mulheres com lúpus eritematoso 

sistêmico e baixa atividade da doença. Em um período de 12 

semanas de suplementação, não teve impacto sobre as 

concentrações séricas de citocinas IL-6 e IL-10, bem como 

sobre as adipocinas (leptina e adiponectina). 

Quanto a suplementação oral de ômega-3 e seus efeitos 

na psoríase, os resultados são discordantes e não são claros 

em relação à dose para uso (MAYSER, GRINN, GRINGER, 

2002). Ainda assim, pode-se recomendar ingestão de peixes 

ricos em ômega-3. Infusões parenterais de ômega-3 podem ser 

benéficas em indivíduos com psoríase na fase aguda 

(WOLTERS, 2005). 

Quanto à composição da dieta em termos de 

macronutrientes, acredita-se que há uma possibilidade de 

aumento do estresse oxidativo, o que pode desencadear 

processos inflamatórios. Os dados encontrados podem ser 

comparados ao estudo de Mohanty et al. (2002), que verificou 

o efeito da combinação de dietas distintas e suas respectivas 

respostas inflamatórias com 14 indivíduos hígidos, em que 

ofertou-se uma carga de 75 g de glicose, verificando elevação 

na produção de radicais livres pelos leucócitos. Em 

contrapartida, houve uma diminuição importante das 

concentrações de proteína C- reativa (PCR), quando foi 

administrado uma dieta de baixo índice glicêmico e baixa carga 

glicêmica, em conjunto ao controle de gordura saturada. 

Naldi et al. (1996) avaliaram o consumo alimentar de 316 

pacientes com psoríase através do questionário 

semiquantitativo. Eles observaram que todos os participantes 
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da pesquisa estavam com o consumo de vitaminas e minerais 

reduzidos. Os autores sugerem que o aumento da ingestão de 

alimentos fonte de carotenoides, flavonoides, selênio, vitamina 

A, C e E, visto que são de grande importância ao indivíduo com 

psoríase, pois possuem capacidade de diminuir a produção das 

espécies reativas de oxigênio, bem como também a inflamação 

tecidual, beneficiando a estabilidade da membrana celular e a 

restauração das lesões da epiderme. 

 

CONCLUSÕES 

 

Dos pacientes estudados, pode-se dizer que a maioria 

consumia alimentos pró-inflamatórios, como a carne vermelha 

e o café preto, pelo menos durante alguns dias na semana, 

podendo-se considerar fatores de risco para o aumento do perfil 

inflamatório na psoríase, e consequente agravo das lesões e 

inflamação sistêmica. 

Observa-se ainda uma dieta inadequada em calorias 

pelos pacientes com psoríase, o que pode contribuir para piora 

do quadro das placas de psoríase na pele, tendo em vista que 

dietas calóricas tendem a elevar o peso corporal, podendo 

aumentar os marcadores inflamatórios como: IFN-γ, IL -1, 6, 8 

e TNF-α, e consequente piora sobre perfil lipídico, sensibilidade 

e resistência à insulina, bem como o risco de outras patologias 

associadas. 

Com relação ao teor de selênio encontrado nas dietas 

dos pacientes, observou –se que o consumo foi maior que a 

ingestão dietética recomendada por dia, porém esses valores 

não ultrapassam o limite máximo recomendado de 400 μg/dia. 
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Quanto ao ômega-3, a quantidade ingerida pelos 

pacientes encontrou-se abaixo da recomendação. Mesmo 

alguns estudos em relação a suplementação de ômega-3 serem 

conflitantes e inconclusivos, pode-se recomendar a ingestão de 

alguns alimentos ricos em ômega-3, como alguns peixes, como 

a sardinha, atum e salmão, e a linhaça dourada, por exemplo, 

tendo em vista o papel importante do ômega-3 frente à 

inflamação. 

Desse modo, torna-se necessário mais estudos para 

verificar perfil bioquímico e inflamatório dos pacientes 

portadores de psoríase, bem como uma avaliação mais extensa 

e profunda do consumo alimentar destes. 
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RESUMO: Os distúrbios nutricionais correlacionados à 
população com DRC, são associados tanto à obesidade, quanto 
à desnutrição energético proteico. Isso faz da intervenção 
dietética, juntamente com medicamentos, a principal forma de 
tratamento e prevenção desses distúrbios oriundos da 
patologia. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar o perfil 
dietético de pacientes com DRC não dialíticos. Foram avaliados 
27 indivíduos cadastrados na clínica particular, e a amostra foi 
composta com pacientes renais de ambos os sexos que 
possuem faixa etária entre 23 a 92 anos. Foi aplicado um 
questionário sobre padrão alimentar através do R24 e logo 
após, foi obtido o diagnóstico do estado nutricional através do 
IMC. Na quantificação do consumo de Kcal, foi visto que a 
ingestão se apresentou adequada em idosos, e em adultos  um 
pouco abaixo à recomendação. O consumo de proteína 
ultrapassou a recomendação máxima para a patologia, além de 
haver um consumo de proteína animal muito maior que a 
vegetal. O consumo se apresentou excessivo do fósforo e 
potássio, excedendo os valores máximos de recomendação. Já 
a ingestão de sódio, permaneceu dentro da recomendação. 
Esses nutrientes podem se tornar um risco nutricional, levando 
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ao agravamento da patologia se consumidos de forma 
inadequada, ressaltando a importância de um 
acompanhamento nutricional de pacientes em tratamento 
conservador na DRC. 
Palavras-chave: Doença renal crônica. Perfil dietético. Riscos 

dietéticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é a alteração da 

estrutura e função renal, podendo levar à insuficiência do órgão, 

e muitas vezes sua evolução é assintomática. Ela é 

caracterizada pelos níveis baixos de taxa de filtração glomerular 

e está associada a eventos cardiovasculares, hospitalização e 

risco de morte (GO et al., 2004; KRIZ & ELGER, 2016). 

No Brasil o número de pacientes com DRC, nas últimas 

décadas, encontra-se em torno de 18 milhões. O Nordeste 

ocupa a terceira posição com números mais elevados, depois 

do Sul e Sudeste (SESSO et al., 2012; ABREU & MOURA, 

2018). 

São inúmeros distúrbios nutricionais correlacionados aos 

pacientes com doenças precurssoras da DRC como como 

hipertensão arterial, glomerulonefrites, diabetes melitus não 

controlado e lesões renais autoimunes (causados por lúpus), 

tanto associados a obesidade, quanto à desnutrição energético 

proteico (DEP), e isso faz da intervenção dietética, juntamente 

com medicamentos, a principal forma de tratamento e 

prevenção desses distúrbios oriundos da DRC (VIGGIANO, 

2014; DALBONI, 2018). 

Na terapia nutricional dessa patologia há a restrição da 

ingestão proteica para proteção de danos renais, pois elas 
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geram compostos nitrogenados que deveriam ser excretados 

pelo rim, mas na DRC elas se acumulam. Dessa forma, deve 

ser levado em consideração a DEP, que pode ser minimizada a 

partir do consumo de 50% de proteína de alto valor biológico 

(geralmente de origem animal), do total de proteína da dieta, 

com o adequado consumo energético. São também controladas 

a ingestão de sódio, potássio, fósforo e alguns outros minerais 

a fim de não sobrecarregar a filtração glomerular. Deste modo, 

a terapia nutricional vai atuar na manutenção ou recuperação 

do estado nutricional do paciente nessa condição, favorecendo 

a função renal e reduzindo a progressão da doença propondo 

ao paciente uma dieta adequada ao seu estilo de vida 

(CHARNEY, 2012; VIGGIANO, 2014). 

Contudo, esse trabalho tem como objetivo a avaliação do 

perfil dietético de pacientes com DRC não dialíticos, para que 

seja possível apontar causas de risco do estado nutricional e 

patológico de acordo com a alimentação do paciente, servindo 

como auxilio para futuras condutas dietoterápicas para 

determinação das necessidades de cada paciente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo transversal de caráter descritivo, 

com métodos de abordagem tanto qualitativos quanto 

quantitativos. A pesquisa foi realizada em um consultório 

médico, situada na cidade de Campina Grande – PB, onde se 

realiza atendimento renal  e cardiológico. 

Foram avaliados indivíduos cadastrados na clínica, 

possuindo o diagnóstico de Doença Renal Crônica. Inicialmente 

o número da amostra foi composto por 40 pacientes de ambos 

os sexos com faixa etária acima de 18 anos, porém após 
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desistências durante o processo de coleta de dados, a amostra 

final resultou em um total de 27 pacientes de ambos os sexos, 

possuindo faixa etária de 23 à 92 anos de idade. Foram 

excluídos pacientes dialíticos, gestantes e amputados ou 

cadeirantes. 

Para a aferição do peso e altura para classificação de 

estado nutricional, os instrumentos que foram utilizados para a 

coleta de dados da pesquisa foi uma balança digital (SECA®), 

com capacidade máxima para 200 kg.  Para medir a altura, foi 

utilizada uma fita métrica ineslástica de até 2,00 metros que foi 

fixado à parede com uma distância de 50 cm da altura do chão. 

Logo após, o IMC (Índice de Massa Corporal) foi calculado a 

partir dos padrões de referência utilizados nas Diretrizes 

Brasileiras de Obesidade (ABESO), para adultos jovens e 

idosos, com critério de risco para detecção de desnutrição na 

DRC utilizada pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral 

e Enteral e Associação Brasileira de Nutrologia. 

Para a coleta de informações dietéticas, foi utilizado um 

questionário sobre padrão alimentar através do recordatório 

24h (R24) juntamente com o Manual Fotográfico de 

Quantificação Alimentar por CRISPIM et al. (2017) para ajudar 

a nos tamanhos das quantificações relatadas. Em seguida foi 

utilizado o software Dietbox® para quantificação dos resultados 

do recordatório. 

Essa pesquisa foi aprovada pela responsável do 

consultório médico privado e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento 

(CESED) (CAAE: 94113818.8.0000.5175). 

A coleta de dados foi realizada entre  setembro e outubro 

de 2018. Após a explicação dos objetivos do estudo e os 

procedimentos aos quais os mesmos iriam submetidos, os 
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indivíduos que aceitaram participar da pesquisa assinaram  o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram realizadas visitas ao consultório médico três 

vezes na semana durante 1 mês para coleta das informações. 

Primeiramente pesquisadora explicou como deveriam ser 

respondidas as perguntas contidas no questionário. 

 Após coletar os dados de peso e altura seguindo o 

padrão para a aferição dos mesmos, foi realizado o cálculo do 

IMC para que fosse realizado o diagnóstico do estado 

nutricional. Após o diagnóstico do estado nutricional, foi 

realizado o recordatório 24h para avaliação de consumo diário 

de macro e micronutrientes, onde o mesmo apresentou 

perguntas sobre a rotina alimentar do indivíduo. Foram 

questionados o número de refeições diárias em medidas 

caseiras, os alimentos consumidos nessas relacionadas 

refeições e seu modo de preparo. 

Para obteção dos resultados, o pesquisador calculou o 

IMC a partir da fórmula 
𝑃

𝐴2
 (P: peso em quilos, A²: altura ao 

quadrado). A partir disso os resultados foram classificados de 

acordo com os valores de referência mencionados 

anteriormente, obtendo-se assim um diagnóstico específico. 

Em seguida, os dados coletados no recordatório 24h 

foram passados a limpo no programa de software Dietbox®, 

onde o mesmo foi quantificou energia, macros e micronutrientes 

consumidos. Logo após estes foram tabulados pelo banco de 

dados Excel® e foram comparados aos valores de referência 

da ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) (TABELA 1, 2 e 3). 
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TABELA 1: Recomendação proteica na DRC em seus 

diferentes estágios. 

ESTÁGIO RECOMENDAÇÃO 
PROTEICA 

TFG 

1 e 2 0,8 a 1,0g/kg/dia ≥60 

3 0,6 a 0,75g/kg/dia 59-30 

4 0,6 a 0,75g/kg/dia 29-15 

5 0,6 a 0,75g/kg/dia <15 

Diabetes Mellitus 
descompensado 

0,8g/kg/dia - 

Classificação segundo a ESPEN (2006) 

 

TABELA 2: Recomendação energética na DRC de acordo a 

idade e recomendações de carboidratos e lipídios. 

RECOMENDAÇÃO ENERGÉTICA NA DRC 

ENERGIA IDADE 

30 a 35 kcal/kg/dia >60 anos 

35 kcal/kg/dia <60 anos 

CARBOIDRATOS LIPÍDIOS 

50 a 60% 
do valor energético total 

25 a 35% 
do valor energético total 

Classificação segundo a ESPEN (2006) 

 
TABELA 3: Recomendação dos principais micronutrientes na 

DRC. 

RECOMENDAÇÃO MICRONUTRIENTES NA DRC 

Potássio 1500–2000 mg / d 
Fósforo 600–1000 mg/d 
Sódio 1,8–2,5 g/d 

Classificação segundo a ESPEN (2006) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou o perfil dietético bem como o 

estado nutricional de 27 indivíduos diagnosticados com DRC, 

acompanhados em uma clínica médica especializada em 

Nefrologia e Cardiologia, localizada em Campina Grande-PB. 

Do total da amostra, observa-se que a maioria dos participantes 

eram do sexo feminino correspondendo a 59,2% (n=16) da 

amostra e o sexo masculino corresponde a 40,7% (n=11) da 

amostra, com faixa etária entre 23 a 92 anos de ambos os 

sexos, e média de idade de 69,18 (±20,23) e peso 66,5 kg 

(±11,61). Em um estudo que avaliou a prevalência da DRC no 

Sul do Brasil, também demonstrou maior prevalência do sexo 

feminino na patologia, realizado por PICCOLLI et al. (2017), que 

utilizou a população urbana do sul do Brasil, e obteve 64% do 

seu público do sexo feminino com idade média dos 

participantes de 45 anos. 

Corroborando com o resultado encontrado da atual 

pesquisa,  outro estudo de coorte realizado por MAGALHÃES 

et al. (2018), com 64 idosos de ambos os sexos portadores de 

DRC no estágio 3, do município de Diadema-SP, também 

demonstrou predominância do sexo feminino (65,6%) 

com idade média de 73,95 ± 7,84 anos e estado nutricional por 

IMC de 21,9% com baixo peso, 32,8% excesso de peso e 62,6% 

risco cardiovascular elevado ou muito elevado. 

Segundo SANTOS et al. (2017), embora o IMC não deva 

ser utilizado isoladamente como único parâmetro para a 

avaliação do estado nutricional este, ainda sim, é utilizado como 

indicador de desnutrição e obesidade nesses pacientes. Para 

essa avaliação, o mesmo foi utilizado juntamente com 

recordatório 24h para análise dos principais fatores de risco 
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nutricional nos pacientes com DRC. De acordo com as medidas 

antropométricas coletadas na total amostra desse estudo, o 

diagnóstico nutricional (DN), segundo o IMC de adultos e 

idosos, foi de 33,3% (n=9) eutróficos, 25,9% (n=7) com 

sobrepeso, 25,9% (n=7) com baixo peso/risco de desnutrição 

na DRC e 14,8% (n=4) com obesidade grau I (TABELA 4) 

segundo os valores de referência da ABESO (2016) e 

Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e 

Associação Brasileira de Nutrologia (2011), sendo o sobrepeso, 

obesidade e baixo peso classificações riscos para progressão 

da patologia. Dessa forma, os resultados demonstraram uma 

maior porcentagem de excesso de peso com a classificação de 

sobrepeso e obesidade grau 1 (40,7%), identificando, portanto, 

um risco nutricional nesse público. 

 

TABELA 4: Distribuição de porcentagem do diagnóstico 

nutricional da amostra segundo classificação por IMC para 

adultos e idosos com critérios para risco de detecção de 

desnutrição na DRC. 

DN n (%) 

Baixo peso/Risco para desnutrição 

na DRC 

7 25.9 

Eutrofia 9 33,3 

Sobrepeso 7 25.9 

Obesidade Grau I 4 14,8 

Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 

 

FREITAS et al. (2018) fez um estudo que avalia o estado 

nutricional de pacientes adultos e idosos com DRC, realizado 
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em Curitiba-PR, e obteve a classificação por IMC de 9% baixo 

peso, 63% com eutrofia e 28% excesso de peso. Esse estudo, 

assim como a pesquisa atual realizada, obteve porcentagens 

significativas de excesso de peso, demonstrando também um 

possível risco nutricional na patologia. 

Os valores médios do consumo de Energia, Proteínas, 

Sódio (Na), Potássio (K) e Fósforo (P) foram coletados por meio 

do inquérito de consumo alimentar do tipo Recordatório de 24 

horas (R24h), e definidos em quilocalorias (kcal), gramas (g), 

miligramas (mg) e porcentagem (%). 

O primeiro estágio da deficiência ou excesso nutricional 

é identificado através de métodos de avaliação dietética. Para 

essa identificação, é analisado se a ingestão alimentar é 

inadequada para um ou mais nutrientes.   ao perfil dietético. É 

um método muito utilizado para e obter-se a melhor 

interpretação da sintomatologia e estado nutricional do mesmo. 

A principal limitação do R24h está no fato de que muitas vezes 

o indivíduo pode não se lembrar dos alimentos ingeridos ou dos 

detalhes a respeito das porções, além da possível omissão de 

alguns consumos. Para minimizar essas limitações, o R24h foi 

aplicado em dias no meio da semana, onde é presente uma 

rotina usual pela população. Para amenizar a memória e os 

tamanhos das porções, o questionário foi associado à 

fotografias pelo Manual Fotográfico de Quantificação Alimentar 

(BONOMO, 2000; AZEVEDO & BOSCO, 2011; HAMMOND, 

2012). 

A recomendação de energia para DRC segundo a 

ESPEN (2006), está associada a um melhor balanço 

nitrogenado para esse público. De acordo com a média de peso 

dos participantes idosos 64,3 kg (±10,41), a recomendação da 

ingestão calórica é de 1929 kcal a 2250 kcal/dia segundo a 
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recomendação de 30-35kcal/kg/dia na DRC. Já a média da 

ingestão calórica em adultos foi de 72,91 kg (±13,77) e tem 

como recomendação calórica de 2551,85kcal/dia, segundo a 

recomendação de 35kcal/kg/dia para faixa etária <60 anos de 

idade. 

Foi observado por meio do R24h, uma ingestão calórica 

média de 2020,75kcal (±760,62) pela porcentagem idosa, que 

equivale a 31,4kcal/kg/dia atingindo a recomendação calórica 

para DRC. Já a porcentagem adulta obteve ingestão de 

2545,28kcal, (±821,54) que equivale a 34,9kcal/kg/dia se 

encontrando um pouco abaixo da recomendação de 

35kcal/kg/dia para a patologia (TABELA 5). 

 

TABELA 5: Média de peso e média do valor calórico segundo 

as recomendações para DRC de adultos e idosos (ESPEN, 

2006). 

 Peso (kg) Recomendação Kcal 

Idoso 64,3±10,41 30-35kcal/kg/dia 2020,75±760,62 
Adulto 72,91±13,77 35kcal/kg/dia 2545,28±821,54 

Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 

 

Estudos compararam valores de calorias ingeridas com 

recomendações como o estudo transversal realizado com 34 

pacientes em hemodiálise atendidos em uma clínica de 

nefrologia localizada no município de Guarulhos, São Paulo, 

com idade igual ou superior a 18 anos. O estudo avaliou o 

consumo de energia, proteína, fósforo e potássio de pacientes 

com doença renal crônica em hemodiálise. O consumo calórico 

foi calculado e comparado com as recomendações, porém 

obteve como valor médio diário de energia o valor de 19,0 

kcal/kg/dia (±6,2), sendo esse valor considerado inferior às 
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recomendações estabelecidas para portadores de DRC. A 

proteína, fósforo e o potássio também obtiveram valores 

inferiores às recomendações para hemodiálise, com valores de 

0,9 g/kg, 612,5 mg e 1400,2 mg, respectivamente (MACHADO 

et al, 2014). 

Os rins têm a função de eliminar os restos e excessos da 

alimentação que o corpo não utiliza. Na DRC as intervenções 

dietéticas têm papel relevante tanto na prevenção quanto na 

progressão da doença e manejo da sintomatologia. Os 

principais nutrientes envolvidos na modulação dos sintomas e 

progressão são o sódio, potássio, fósforo e proteína. A proteína, 

no entanto, exerce importante influência na hemodinâmica 

renal. Proteínas provenientes de origem vegetal, exercem um 

menor efeito sobre a filtração glomerular comparadas aquelas 

provenientes de alimentos de origem animal. As proteínas de 

origem animal, por possuírem maior biodisponibilidade tem seu 

consumo necessário em 50% da proteína total, para evitar a 

desnutrição proteico-calórica (TELLES & BOITA, 2015; 

CUPPARI, 2018). 

A ingestão de proteínas no presente estudo, obteve um 

consumo total pelos participantes de em média 119,99g 

(±54,32), onde 86,67g (±43,43), que equivale a 72,2%, 

corresponde a quantidade de proteínas animais e 33,32g 

(±23,79), que equivale a 27,8%, corresponde a quantidade de 

proteínas vegetais (GRÁFICO 1), observando-se uma elevada 

ingestão da proteína animal, podendo levar a maiores efeitos 

negativos sobre a filtração glomerular. A recomendação para 

ingestão de proteínas, vai depender do estágio da doença 

segundo a ESPEN (2006), possuindo um consumo mínimo de 

0,6-0,75g/kg/dia para os estágios 3, 4 e 5 e possuindo um 

consumo máximo de 0,8-1,0g/kg/dia para os estágios 1 e 2 da 
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doença, além do consumo de 0,8/g/kg/dia para os pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus descompensado. Porém na 

pesquisa atual realizada, segundo o peso médio de adultos e 

idosos 66,5 kg (±11,61), o consumo de proteína pela amostra, 

atingiu o valor de 1,80g/kg/dia, possuindo quase o dobro a mais 

da recomendação máxima na DRC, caracterizando o consumo 

de uma dieta hiperproteica (TABELA 6). 

 

TABELA 6: Média de peso e valor de proteínas em g/kg/dia 

ingeridas pela amostra, comparadas à máxima recomendação 

de proteínas para DRC de adultos e idosos (ESPEN, 2006) dos 

estágios 1 e 2 da doença. 

Peso da amostra 
(kg) 

Ptn ingerida Recomendação 
máxima 

66,5 ± 11,61 1,80g/kg/dia 0,8-1,0g/kg/dia 
Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 

 

Atualmente, a dieta hiperproteica tem sido utilizada como 

estratégia para o tratamento de obesidade, diabetes e 

hipertensão arterial. Porém essas patologias estão incluídas 

como causas da DRC e no tratamento conservador, a dieta 

hiperproteica poderá levar à progressão da perda da função 

renal, sendo necessária a restrição proteica como estratégia 

para retardar esse ocorrido. A exemplo, um estudo, realizado 

com pacientes diabéticos com nefropatia diabética progressiva 

por HANSEN et al (2002), comparou os efeitos de uma dieta 

baixa em proteína (0,6 g / kg / dia) com uma dieta de proteína 

usual. Dos indivíduos que receberam a dieta normoproteica, 

27% foram a óbito ou desenvolveram DRC terminal em 

comparação a 10% dos indivíduos com dieta pobre em 

proteínas, demonstrando assim que uma restrição de proteínas 
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melhora o prognóstico de diabéticos do tipo 1 com nefropatia 

diabética progressiva. 
 

GRÁFICO 1: Porcentagem referente a média de ingestão de 

proteínas animais e vegetais pelos participantes da pesquisa. 

 
Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 

 

Um estudo realizado por FERREIRA (2006), avaliou a 

influência da proteína alimentar sobre a função renal e para isso 

foram estudados 22 cães submetidos a três tratamentos com o 

objetivo de acompanhar a função renal dos mesmos. Os 

tratamentos 1, 2 e 3 foram constituídos com níveis proteicos de 

12%, 22% e 32% respectivamente. Os tratamentos com níveis 

crescentes de proteína bruta na dieta de cães sadios, 

ocasionaram aumentos gradativos de proteína, creatinina, 

cálcio, fósforo e sódio na urina. Com isso os metabólitos 

urinários apresentaram diferenças evidentes, sendo, portanto, 

os mecanismos fisiológicos renais ajustados conforme o nível 

proteico oferecido. 

Efeitos benéficos com uso de proteína vegetal na 

redução da progressão da doença renal crônica, foi observado 

em um ensaio clínico realizado por TEIXEIRA et al. (2004), 

analisando uma dieta com proteína isolada da soja comparada 

com uma dieta com caseína ambas com uso de 0,5g/kg/dia, que 

Proteína 

Animal

72%

Proteína 

Vegetal

28%
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demonstrou melhora significativa da excreção urinária de 

albumina com uso da dieta com a base de proteína vegetal. Os 

resultados do estudo indicaram que o consumo isolado de 

proteína da soja, leva à melhora vários marcadores, diminuindo 

a progressão da patologia. 

Os micronutrientes são vitais para a homeostase do 

organismo humano, porém também geram impacto na 

sintomatologia e progressão da DRC. O fósforo, também 

podendo se apresentar na forma de fosfato, encontra-se em 

maior quantidade em formas orgânicas como carnes, peixes e 

lácteos, e em formas inorgânicas como aditivos alimentares. É 

um nutriente que participa de diversas funções bioquímicas e 

fisiológicas das células, pois ela se encontra na estrutura de 

ossos e dentes e paredes celulares, sendo um nutriente 

importante para o funcionamento dos sistemas biológicos. 

Porém, em estágios avançados da DRC a excreção desse 

mineral encontra-se limitada, levando a distúrbios minerais e 

ósseos, como também hiperparatireoidismo secundário, 

enfatizando a restrição dietética para controle do mineral na 

patologia (WATANABE & CARAMORI, 2018). 

Já o potássio, é encontrado majoritariamente em frutas 

em hortaliças. O rim lesionado não é capaz de eliminar potássio 

adequadamente, sendo importante a adequação do consumo 

do mesmo de acordo com o acompanhamento de seus níveis 

séricos. Para prevenir o acúmulo, seu consumo deve ser restrito 

na DRC. A hiperpotassemia está associada à arritmia cardíaca 

e morte súbita particularmente nos pacientes em hemodiálise. 

A terapia dietética para pacientes com hiperpotassemia inclui a 

restrição de alimentos ricos em potássio e cuidado também no 

preparo das hortaliças (TELLES & BOITA, 2015). 
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A ingestão dos micronutrientes da atual pesquisa, 

apresentou um consumo médio pela amostra de 3265,28 mg 

(±1481,98) de potássio e 1493,55 mg (±561,54) de fósforo, 

excedendo os valores de recomendação para DRC para adultos 

e idosos (GRÁFICO 2 e GRAFICO 3), caracterizando um 

excesso na ingestão desses micronutrientes, podendo causar  

acúmulo de ambos no organismo, direcionando à distúrbios 

oriundos desse excesso. 

 

GRÁFICO 2: Valores em miligramas de ingestão de Potássio 

(K) pelos participantes, comparados ao valor máximo de 

referência segundo a ESPEN (2006). 

 
Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 

 

Estudos também mostram o consumo excessivo desses 

minerais por esse público, como um estudo realizado em 

Araguari-MG, onde 28 pacientes em tratamento hemodialítico 

foram submetidos a um questionário de frequência alimentar, 

que revelou baixa frequência para ingestão de alimentos fontes 

de proteínas, cálcio, fósforo e potássio. Porém, também foi 

realizado exames bioquímicos, e segundo o resultado destes, 

houve um mau controle na ingestão desses nutrientes, pois 
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apresentaram-se elevados. Em relação aos níveis de potássio 

e fósforo, os valores dos exames relacionados aos níveis de 

potássio resultaram em média de 6,05 ± 0,99mmol/L, estando 

78,57% dos pacientes com valores acima do nível máximo 

permitido (5,5mmol/L). Já os níveis de fosforo resultou em 

média de 5,66 ± 2,44 mg/dL sendo que, dos pacientes 

avaliados, 60,71% apresentaram níveis acima do valor máximo 

de referência (4,5mg/dL) e 7,14% valores abaixo da referência 

(2,5mg/dL). O que pode indicar a possibilidade de ingestão 

indiscriminada desses nutrientes podendo ocasionar 

complicações no decurso do tratamento. Os pacientes em 

questão recebiam orientação nutricional e prescrição 

dietoterápica adequada, e estes então podem omitir a ingestão 

ou mesmo a quantidade ingerida de determinados alimentos 

(SANTOS et al., 2017). 
 

GRÁFICO 3: Valores em miligramas de ingestão de Fósforo (P) 

pelos participantes, comparados ao valor máximo de referência 

segundo a ESPEN (2006). 

 
Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 

 

Outro estudo intervencional realizado por CRISTINO 

(2018), na cidade do Porto em Portugal, avaliou 15 pacientes 
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renais antes e depois da implementação de uma dieta com 

restrição proteica (0,8g/kg pRef) e de fósforo (700mg). Foram 

analisadas nos registros alimentares as médias dos 3 dias 

relativas para comparação com a dieta aplicada aos pacientes 

e observou-se, após a dieta, uma diminuição do fósforo 

excretado na urina e do depuração da creatinina no grupo de 

doentes com melhor função renal, nomeadamente nos doentes 

obesos hiperfiltradores, e um aumento do índice de hiperemia 

reativa no grupo de doentes com pior função. Com isso, o 

estudo concluiu que a dieta instituída conduziu a melhorias a 

nível da função endotelial, e à diminuição da concentração de 

biomarcadores de risco cardiovascular em estádios mais 

avançados de insuficiência renal, além de levar à diminuição do 

estado de hiperfiltração glomerular em alguns pacientes renais. 

Na DRC, a sensibilidade salina da pressão arterial 

aumenta com o declínio da função renal. A capacidade de os 

pacientes com insuficiência renal eliminarem uma ingestão 

normal de sódio geralmente permanece praticamente intacta 

até que a taxa de filtração glomerular caia para <15. Nesse 

estágio a capacidade de excreção do sódio é alterada tornando 

o rim incapaz de manter o balanço de sódio. Dessa forma a 

diminuição da ingestão de sódio torna-se essencial a fim de 

manter o volume intravascular mais favorável (FALKENHAIN et 

al., 2006). 

Na análise do presente estudo, a ingestão de Na, obteve-

se o valor de 1882,78 (±775,94) no consumo, atingindo os 

valores normais de recomendações na DRC segundo a ESPEN 

(2006) para adultos e idosos (TABELA 7). Contudo, no 

recordatório não foi incluso a ingestão de sódio adicional e 

temperos industrializados, bem como houve possibilidade de 

omissão de parte dos participantes que recebiam 
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acompanhamento nutricional e suas devidas orientações e 

prescrições. 

 

TABELA 7: Média de consumo de sódio em miligramas 

comparada com a recomendação na DRC de adultos e idosos 

(ESPEN, 2006). 

Fonte: Pesquisa realizada em Campina Grande-PB, 2018. 
 

Estudos mostram que a dieta rica em sódio possui 

malefícios na TFG. Um estudo realizado por SUGIURA et al. 

(2018) utilizou 12.126 indivíduos com uma taxa de filtração 

glomerular normal estimada (TFG ≥ 60 mL / min por 1,73 m 2), 

que participaram de um exame de rotina anual, foram incluídos 

no estudo e foram acompanhados por uma média de 1754 

dias. Os indivíduos foram divididos em dois grupos com base 

na ingestão de sal. Durante o período de acompanhamento, 

1384 indivíduos apresentaram a função renal comprometida e 

a incidência de insuficiência renal foi maior no grupo com alto 

consumo de sal.  A análise de regressão linear multivariada 

mostrou uma correlação significativa entre o consumo de sal e 

o declínio anual da TFG. Este estudo concluiu que a ingestão 

de sal está associada ao comprometimento da função renal na 

população geral, independente de seus efeitos sobre a pressão 

arterial. A restrição de sal pode ajudar a prevenir o 

desenvolvimento de insuficiência renal. 

 

CONCLUSÕES 

 

Recomendação (mg) Na (mg)  

1800 – 2500 1882,78 ±775,94 
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A análise do perfil dietético de pacientes com Doença 

Renal Crônica não dialíticos demonstraram fatores de risco 

nutricional nesses pacientes e foi visto que dos 27 participantes, 

predominou, com mais da metade dos indivíduos, o público 

idoso e feminino, prevalecendo o estado nutricional por IMC de 

sobrepeso e obesidade grau 1, sendo esses, fatores de risco no 

desenvolvimento da patologia. Já na quantificação do consumo 

de Kcal, foi visto que sua ingestão se encontrou um pouco 

abaixo da recomendação na população adulta e adequada na 

população idosa comparadas aos valores de recomendação da 

literatura para DRC, dado que parte dos pacientes realizavam 

acompanhamento nutricional. 

Com o relatado do consumo de macronutrientes na dieta 

foi observado que a quantidade do consumo de proteína 

excedeu a recomendação máxima para ingestão proteica de 

adultos e idosos com a patologia, caracterizando uma dieta 

hiperproteica, podendo prejudicar preservação da função renal. 

Quanto à qualidade da proteína, houve um consumo de 

proteína animal muito maior que a vegetal, mostrando que foi 

feita uma ingestão excessiva de carnes, ovos e lácteos por esse 

público, podendo causar um maior efeito sobre a filtração 

glomerular na doença. 

Dos micronutrientes (fósforo, potássio e sódio), o 

consumo excessivo do fósforo e potássio, podem gerar impacto 

na sintomatologia e progressão da patologia. Já a ingestão de 

sódio, que permaneceu dentro da recomendação para a DRC, 

há  a possibilidade de omissão de parte dos participantes que 

recebiam acompanhamento nutricional, além de o sal adicional 

não ter sido incluso na coleta de dados. 

Ainda se faz necessário mais estudos quanto a ingestão 

dos principais macros e micronutrientes de pacientes com DRC, 
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bem como formas de minimizar as limitações de inquéritos 

alimentares utilizados, pois esses nutrientes podem se tornar 

um risco nutricional, levando ao agravamento da patologia se 

consumidos de forma inadequada, ressaltando a importância de 

um acompanhamento nutricional  de pacientes em tratamento 

conservador na  DRC. 
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RESUMO: A Doença Inflamatória Intestinal é uma condição 
inflamatória crônica, compreende principalmente a Doença de 
Crohn e a Colite Ulcerativa, possui caráter multifatorial e tem 
impactos negativos na qualidade de vida do indivíduo. A terapia 
medicamentosa atual apresenta inúmeros efeitos colaterais, o 
que instiga a procura por outros tratamentos. A utilização de 
fitoterápicos, apesar do conhecimento sobre seu uso há 
milhares de anos, surge como uma alternativa promissora para 
o cuidado desses pacientes. Esta pesquisa buscou realizar uma 
revisão integrativa sobre o efeito potencial da Boswellia serrata 
no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Foram 
utilizadas como ferramentas de busca as plataformas Medline, 
Lilacs, Science Direct e Google Acadêmico. Foi utilizada como 
base da pesquisa, o nome da espécie da planta e os descritores 
inflamação intestinal, doença de Crohn, colite, em português e 
inglês, e selecionados 15 artigos dentre ensaios clínicos, 
experimentais e revisão. Os resultados revelam que a Boswellia 
serrata é uma planta medicinal com componentes ativos, em 
especial ácido acetil-11-ceto-β-boswellico e o ácido 11-ceto-β-
boswellico. Tanto a planta como seu extrato apresentaram 
efeitos positivos na redução da inflamação intestinal e efeito 
antioxidante, destacados nos ensaios experimentais e clínicos, 
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e apresentados nas revisões sistemáticas. Sugere-se que mais 
estudos com outras concentrações e diferentes tempos de 
tratamento sejam realizados em ensaios experimentais e em 
pacientes em remissão da doença. 
Palavras-chave: Boswellia. Colite Ulcerativa. Doença de 

Crohn. Inflamação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) é caracterizada por 

uma inflamação crônica e recidivante no trato digestório, 

acomentendo em especial o intestino delgado e grosso. 

Apresenta produção anormal de citocinas, aumento da 

expressão de moléculas de adesão e infiltrado celular, levando 

a um dano da mucosa e apoptose celular (MANDALARI et al., 

2011).  

Possui uma alta taxa de incidência e prevalência no 

Brasil e no mundo. Em países desenvolvidos, 1 a cada 200 

pessoas sofrem com DII. Dentre as principais doenças 

destacam-se a Doença de Crohn e a Colite Ulcerativa. Estas 

tendem a ser progressivas e cursam com recidivas frequentes 

e assumem formas clínicas de alta gravidade (SANTOS et al., 

2017).  

No Brasil, a escassez de estudos e divulgação em meios 

científicos sobre as DII contribui para o atraso no diagnóstico e 

aumento da morbidade (OLIVEIRA; EMERICK; SOARES, 

2010).  

Embora a etiologia ainda não esteja bem definida, as DII 

envolvem um conjunto de fatores ambientais, genéticos e 

imunológicos. O processo inflamatório intestinal é inicialmente 

desencadeado pelo aumento da permeabilidade da barreira 
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epitelial para os antígenos luminais, conduzindo a ativação 

inadequada do sistema imunitário da mucosa (CATANZARO et 

al., 2015; HYUN; MAYER, 2006). 

Isso resulta em um aumento na ativação e influxo de 

neutrófilos e macrófagos, com produção de vários mediadores 

pró-inflamatórios, como espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, eicosanóides, citocinas, quimiocinas  (STROBER; 

FUSS, 2011; SHIN et al., 2015, SINGH et al., 2016) e expressão 

de importantes moduladores da resposta inflamatória como a 

ciclooxigenase 2 e óxido nítrico sintase induzida (iNOS) 

(ARDIZZONE; PORRO, 2005; SAKTHIVEL; 

GURUVAYOORAPPAN; 2013).  

Os sintomas da DII geralmente são debilitantes, como 

urgência diarreica, sangramento retal, vômitos e anorexia, que 

frequentemente podem ter um efeito adverso sobre as relações 

sociais, profissionais, acadêmicas, familiares e sexuais dos 

pacientes. A colite ulcerativa que envolve apenas o reto e cólon, 

geralmente se desenvolve no reto (proctite) e pode estender-se 

proximalmente ao cólon sigmoide e descendente (colite do lado 

esquerdo) ou todo o cólon (pancolite). O local e o índice de 

atividade da doença determinam a abordagem terapêutica. A 

Doença de Crohn pode afetar o trato gastrointestinal em 

qualquer lugar entre a boca e o ânus; inflamação ocorre 

intermitentemente, com manchas causadas pela doença em 

áreas de mucosa saudável e pode ser classificada como 

inflamatória, estenótica ou penetrante (BARDHAN et al., 2010). 

Os principais objetivos para o tratamento da DII são 

promover a remissão dos sintomas da fase aguda, manter a 

remissão por controle da inflamação crônica, para impedir a 

reativação do processo inflamatório intestinal, diminuir as 
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complicações associadas ao tratamento e à doença, e melhorar 

a qualidade de vida dos pacientes (CHINYU; GARY, 2004). 

Embora o cuidado clínico tenha melhorado com 

inovações farmacológicas, tais como aminossalicilatos, 

glicocorticóides, imunomoduladores e agentes biológicos 

amplamente utilizados para tratar as DII,  ainda  há 

controvérsias sobre a manutenção da remissão da doença e 

efeitos colaterais desses fármacos (STROBER; FUSS, 2011).  

A intervenção farmacológica revela uma redução da 

zona inflamada, bem como dos marcadores de inflamação, 

diminuindo níveis de citocinas em pacientes com doença ativa 

e em estudos com animais (SAKTHIVEL; 

GURUVAYOORAPPAN, 2013).   

Há no entanto, a busca por outros medicamentos, bem 

como compostos alimentícios cujas propriedades funcionais 

que possam reduzir a inflamação, contribuindo para a melhoria 

do quadro do paciente portador colite, esses componentes 

podem estar presentes em diversas plantas medicinais e na sua 

forma de medicamento fitoterápico, que atuamente tem sido 

foco de vários estudos na minimização de problemas com a 

saúde, em especial aqueles relacionados a alterações no trato 

gastrintestinal (FEI; YADAV; JU, 2012). 

O termo medicina complementar ou alternativa refere-se 

a estratégias diagnósticas e terapêuticas existentes fora dos 

centros médicos onde a medicina convencional é praticada. 

Produtos naturais, por ex. produtos derivados de plantas e 

ervas, são cada vez mais utilizados por pacientes com DII 

(TRIANTAFYLLIDI et al., 2015). 

O uso de fitoterapia na inflamação intestinal está 

aumentando em todo o mundo. Uma planta que vem sendo 

bastante estudada, mas ainda desconhecida pela população é 
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a Boswellia serrata (B. serrata). O extrato tem apresentado 

benefícios importantes aos portadores da DII, com efeitos 

colaterais mínimos (HAMIDPOUR et al, 2013) 

O extrato da resina de espécies Boswellia é responsável 

pelo resultado final de um efeito terapêutico em diversas 

patologias, seja sinérgico ou antagônico. Além disso, as ações 

anti-inflamatórias dos ácidos boswelicos (AB) são causadas por 

diferentes mecanismos de ação sendo um dos principais alvos 

o sistema imunológico (AMMON, 2016).  

Um estudo em que pacientes com diarréia crônica e 

colite colagenosa histologicamente comprovada foram 

randomizados para receber extrato de B. serrata (EBS), 400mg 

três vezes diariamente por 6 semanas ou placebo. Após esse 

período a proporção de pacientes em remissão clínica foi maior 

no grupo EBS do que no grupo placebo. A frequência mediana 

das fezes no dia foi reduzida de 6,5 (variação de 4 a 15) para 3 

(variação de 1 a 7) no grupo da EBS e de 5 (variação de 4 a 10) 

para 4 (variação, 1-9) no grupo placebo após 6 semanas de 

tratamento (MADISCH et al., 2007). Além desse, outros 

estudos, mais recentes vem elucidando o efeito da B. Serrata 

no tratamento da DII, com essa e outras doses. 

Diante do exposto, objetivou-se realizar uma revisão 

integrativa sobre o efeito potencial da B. serrata no 

tratamento das doenças inflamatórias intestinais a fim de 

aprofundar os estudos a respeito dos efeitos desta planta 

medicinal.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho é uma revisão integrativa realizada nas 

plataformas de busca Med line, Lilacs, Science Direct e  Google 
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Acadêmico, incluindo artigos publicados no período dos anos 

de 2013 a 2018, e nos idiomas inglês e português, acerca da 

espécie Boswellia serrata e seus efeitos sobre as doenças 

inflamatórias intestinais.  

A seleção dos artigos se deu com base no nome da 

espécie cruzada com os descritores inflamação intestinal, 

doença de Crohn, colite, inflammatory bowel disease, Crohn's 

disease and colitis. 

A análise dos artigos foi feita de acordo com respeitando 

os seguintes passos:  

 

1) Avaliação quanto ao título e a sua relação tanto com 

a planta quanto ação anti-inflamatória intestinal.  

 

2) Leitura do resumo dos artigos selecionados na 

primeira etapa de avaliação, sendo considerados 

aqueles que apresentassem resultados de 

tratamento terapêutico a partir do uso da planta ou 

referissem principais componentes ativos.  

 

O parâmetro de inclusão dos artigos analisados levou em 

consideração publicações dos últimos 5 anos, a comprovação 

do potencial anti-inflamatório, em testes pré-clínicos e clínicos, 

e também artigos de revisão.  

Foram excluídas publicações inferiores ao ano de 2013, 

artigos que não apresentavam informações detalhadas no 

corpo do texto, sobre outros quadros patológicos (efeitos na 

artrite, anticoagulante, na disfunção hepática e para distúrbios 

cerebrais e de memória, dentre outros) ou não estavam 

disponibilizados na íntegra.  
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Salienta-se que foram contabilizados apenas uma vez, 

os artigos repetidos nas bases de dados. Neste sentido foram 

selecionados 15 artigos, sendo 8 de revisão (clínicos e 

experimentação animal), 5 de pesquisas experimentais, 1 

ensaio clínico e 1 capítulo de livro (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma representativo da seleção dos artigos 

para a revisão de literatura e seus critérios de inclusão e 

exclusão na pesquisa. 

Legenda: 1 OP: Outras pesquisas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Boswellia serrata E SEU POTENCIAL NA INFLAMAÇÃO 

INTESTINAL 

 

Caracterização da Boswellia serrata 

 

Medline, Lilacs, Scielo,  Science Direct e 
Google Acadêmicos

Plataformas de busca

Medline

7 artigos incluídos

14 artigos

Lilacs

0 artigos incluídos

artigos < 2013

Google acadêmico

4 artigos incluidos

15 artigos repetidos

Science Direct

4 artigos incluidos

12 artigos OP1

Comprovação do potencial anti-
inflamatório; últimos 5 anos; 

ensaios pré-clínicos, clínicos e 
revisão

Critérios de inclusão

Publicações inferiores a 2013, 
indisponibilidade do artigo na 

integra, repetição nas bases de 
busca

Critérios de exclusão
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 A B. serrata (Figura 2) é uma planta pertencente a 

família Burseraceae, muito encontrada no hemisfério sul, 

trópicos, Ásia, Áfria e Índia e tem uma composição em 

terpenóide pentacíclico que é ativo contra muitas doenças 

inflamatórias, incluindo câncer, artrite, colite crônica, colite 

ulcerativa, doença de Crohn e outros. Também conhecida na 

França como Frankincense (incenso puro) e outros nomes 

populares como olíbano indiano, salai guggal, loban ou kundur 

(HAMIDPOUR et al., 2013). 

  

Figura 2. Representação ilustrada Boswellia serrata, árvore (A), 

folhas e flores (B) e resina óleo-goma (C). 

 

    
(A) (B)                  

 
                                     (C) 
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Fontes: (A) Tropical Plants Database, Ken Fern. <tropical.theferns.info/view 
tropical.php?id=Boswellia+serrata>.  
(B) Boswellia serrata. (n.d.)  Edible Plant Guide. (2012). <https://encyclope 
dia2.thefreedictionary.com/boswellia+serrata>;  
(C) Resina da Boswellia serrata, by Photographer Vivek Gour-Broome 
(2006) <https://www.alamy.com/stock-photo-the-resin-of-boswellia-serrata-
this-resin-is-fragrant-and-is-also-11649040.html>. 

 

 Extratos obtidos da resina de goma de várias espécies 

de Boswellia têm sido usados em medicamentos fitoterápicos 

tradicionais desde a antiguidade e ainda são empregados em 

medicina complementar e alternativa para o tratamento de 

várias doenças (AL-HARRASI et al., 2019). 

 O ácido acetil-11-ceto-β-boswellico (AKBA) e o ácido 

11-ceto-β-boswellico (KBA) são compostos ativos do olíbano, 

potente agente anti-inflamatório obtido a partir de resina de 

óleo-goma ou goma-resina de B. serrata (NIPHADKAR; 

BOKHALE; RATHOD, 2017) (Figura 3). 

 Estes ácidos são responsáveis por diminuir a produção 

de citocinas pró-inflamatórias, incluindo as interleucinas (IL)-1, 

IL-2, IL-6, interferon- γ (IFN-γ) e fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α), que são direcionadas a destruir tecidos como 

cartilagem, células produtoras de insulina, tecidos brônquicos, 

intestinais e outros (AL-YASIRY; KICZOROWSKA, 2016) 

 

Figura 3. Estrutura química dos principais ácidos triterpênicos 

pentacíclicos da Boswellia serrata. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081024416000049#!
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Fonte: Al-Yasiry e Kiczorowska (2016). 

 

A B. serrata suprime a atividade proteolítica da catepsina 

G, elastase de leucócitos humanos, formação de radicais de 

oxigênio e enzimas lisossomais. O fator nuclear kappa B (NFĸB) 

é considerado o alvo da AKBA. As ações complexas de EBS e 

AB em áreas inflamadas podem ser completadas por alguns 

efeitos que estão localizados por trás do processo inflamatório 

como destruição desse tecido (AMMON, 2016).  

 

 

Ensaios pré-clínicos, clínicos e de revisão 

 

Existem várias linhas de evidência emergentes de 

estudos in vitro, em animais e clínicos, que substanciam as 

atividades antiartríticas, anti-inflamatórias, antiúlcera, 

antibacteriana e antidiarréica, bem como os efeitos hepato-
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protetores e analgésicos dos extratos de Boswellia (AL-

HARRASI et al., 2019). Alguns dos estudos relacionados à 

inflamação intestinal compreendem essa revisão integrativa e 

seguem analisados a seguir. 

A resina de goma Boswellia serrata tem atraído o 

interesse farmacológico como alternativa anti-inflamatória e 

vem apresentando efeito positivo na Doença de Crohn e na 

Colite Ulcerativa. A inibição da síntese de prostaglandinas 

parece desempenhar apenas um papel menor no que diz 

respeito ao efeito anti-inflamatório dos ácidos boswellicos. Por 

outri lado, a inibição da 5-lipoxigenase (5-LO) pelos AB, que 

leva à diminuição da produção de leucotrienos, tem recebido 

grande atenção da comunidade científica, uma vez que 

diversas doenças inflamatórias crônicas estão associadas ao 

aumento da atividade dos leucotrienos (IRAM; KHAN; HUSAIN, 

2017).  

Em outro estudo, também foi verificado que preparações 

contendo Boswellia inibem a 5-LO e previnem a liberação de 

leucotrienos, apresentando, dessa forma, um efeito anti-

inflamatório na colite ulcerativa (AL-YASIRY; KICZOROWAKA, 

2016).  

Constata-se que além da 5-LO, os AB tem a capacidade 

de inibir outras enzimas que são cruciais no processo 

inflamatório, a exemplo da catepsina G (catG) e da 

prostaglandina microsoft-sintase S (mPGES) -1, bem como NF-

κB e várias citocinas pró-inflamatórias como TNFα, IL-1β, IL-2 

e IL-6 (MEINS; BEHNAM; ABDEL-TAWAB, 2018). 

Triantafillidis et al (2016) em uma revisão sobre várias 

plantas medicinais Aloe vera, cevada germinada, curcumina, 

Boswellia serrata, Panax notoginseng, Ixeris dentata, chá 

verde, Cordia dichotoma, Plantago lanceolata, Iridoidglycosides 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081024416000049#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081024416000049#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169117304914#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169117304914#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169117304914#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352364617300895#!
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dentre outras, destacaram o efeito destes devido à alguns 

mecanismos relacionados a regulação imune, inibição de 

leucotrienos B4 e NFkappaB, e atividade antiplaquetária.  

Hamidpour et al (2013) evidenciaram em uma revisão 

sistemática os efeitos anti-inflamatórios, anti-artríticos, 

antiproliferativos, antimicrobianos e analgésicos desta resina de 

goma. Dentre seus efeitos destaca-se que é possível reduzir a 

inflamação e a dor no corpo e aliviar os sintomas relacionados 

de muitas doenças. O efeito da planta também mostra-se 

importante no aumento do número de segmentos dendríticos e 

ramificação nas células neuronais do hipocampo, causando 

mais conexões sinápticas nessa área e, portanto, melhora da 

aprendizagem e da memória. Além disso, cita uma pesquisa em  

que a dose de 350 mg, três vezes ao dia, durante um período 

de 6 semanas, é eficaz para induzir a remissão em torno de 

80% dos pacientes com colite ulcerativa grau II e III.  

Por outro lado, Kafil et al. (2017) mostraram em sua 

revisão que a resposta clínica foi de 44% para os que 

receberam extrato de B. serrata (400 mg/dia em cápsulas, 3 

vezes durante o dia, por 8 semanas) quando comparado com 

27% dos pacientes  que receberam o placebo, no entanto, o 

estudo foi classificado como de baixa evidência científica, 

necessitando de outros para dar maior consistência.  Embora 

seja uma revisão, ele reforça a dose utilizada por Madisch et al. 

(2007), apontada na introdução deste trabalho. 

Já Rahman et al (2017), em sua revisão analisaram 

estudos de 2001 onde em ensaios clínicos de UC, houve 

melhora sintomas e marcadores da doença. Em um estudo, 

82% dos que tomaram Boswellia entraram em remissão, contra 

75% dos que tomaram sulfassalazina. Em outro, 70% dos 
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Grupo Boswellia experimentou remissão versus 40% daqueles 

em sulfasalazina. 

 Em outro estudo, foi verificado que o tratamento com 

extrato de B. serrata reduziu significativamente a formação do 

tumor colônico. O estudo simulando a tumorogênese do colon 

do intestino com sulfato de sódio dextrana - DSS (2%) diluido 

em água e administrado via oral em camundongos machos até 

7 dias. O DSS é utilizado para a indução da doença inflamatória 

intestinal e também para o câncer de intestino. Os animais 

foram alimentados com 0,25 ou 0,5% do extrato de B. serrata 

(nos 15 dias de experimento), e foi verificado que o tratamento 

reduziu marcadamente a expressão dos níveis de proteína 

associada à inflamação e a  proliferação celular via inibição do 

nível de fosforilação da proteína quinase B, da glicogênio 

sintase quinase 3β e da regulação negativa da ciclina D1 

(CHOU et al., 2017).  

 Um extrato de B. serrata (34,2 mg/ Kg/ dia) foi 

administrado por gavagem oral em ratos por 2 dias antes e após 

a indução de colite com 4 mL de ácido acético a 4%. Tanto o 

pré-tratamento quanto o tratamento com Boswellia serrata 

exibiram peroxidação lipídica significativamente reduzida, óxido 

nítrico e iNOS e mostraram melhoras na lesão tecidual e na 

pressão do esfíncter anal em animais com colite ulcerativa. O 

extrato de Boswellia serrata possui efeitos protetores anti-

inflamatórios e antioxidantes que inibem mediadores 

inflamatórios em colites experimentais agudas. Dessa forma, os 

autores sugerem mais estudos, sendo estes realizados em 

pacientes para maiores comprovações (HARTMANN et al., 

2014).   

 Ainda em ensaios experimentais, outro ácido que 

simula a inflamação intestinal é o ácido trinitrobenzenosulfônico 
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(TNBS) e o tratamento de ratos foi realizado com 4 pró-

fármacos de ácido β-boswellico. A liberação substancial (55% -

72% e 68% - 86%) do fármaco utilizado foi alcançada em 

matéria fecal de ratos e homogeneizados de cólon. Verificou-se 

uma biodisponibilidade aumentada resultando na 

demonstração de efeito mitigante significativo na colite induzida 

pelo TNBS, sem induzir quaisquer efeitos adversos no 

estômago, fígado e pâncreas. Efeitos foram similares ao 

provocado pela sulfassalazina, sugerindo boa resposta dos pró-

fármacos frente ao fármaco padrão (SARKATE;  

DHANESHWAR, 2017). 

 O extrado de B. serrata demonstrou eficácia em uma 

nova forma de apresentação (Casperome®) na colite ulcerativa 

durante a fase de remissão minimamente sintomática em um 

estudo observacional com pacientes (n=43), sendo que uns 

receberam suplementação diária de Casperome® (n = 22) ou 

outro grupo não recebeu nenhuma suplementação (n = 21) por 

4 semanas. A concentração fecal de calprotectina, um 

marcador de inflamação intestinal, bem como diminuição de 

diversos sinais e sintomas como anemia, mal-esar, fezes 

aquosas e sangue oculto melhorou em pacientes 

suplementados, representando uma abordagem alternativa 

promissora para o manejo da colite ulcerativa minimamente 

sintomática e manutenção a fase de remissão (PELLIGRINI et 

al., 2016). 

 No intestino humano, uma única camada de células 

epiteliais separa o lúmen intestinal da lâmina própria 

subjacente, e o espaço entre essas células é selado por zonas 

de junção, como ocludina, zônula de oclusão-1 (ZO-1) e 

claudinas, essenciais para manter os processos fisiológicos em 

todos os órgãos que contêm epitélios e são críticos na barreira 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dhaneshwar%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28275295
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intestinal.  O extrado de B. Serrata - EBS e o ácido acetil-11-

ceto-β-boswellico – AKBA, testados nas concentrações de  0,1-

10 μg/mL e 0,027μg/mL respectivamente, preveniram de forma 

eficaz alteração na conformação de proteinas de junção epitelial 

(CATANZARRO et al., 2015). 

Algieri et al (2015), em uma revisão sistemática de 

plantas com potencial fitoterápico na inflamação intestinal, 

estudaram artigos de ensaios clínicos sobre o efeito da B. 

serrata e encontraram alta taxa de remissão da doença para 

pacientes que utilizaram a planta, quando comparado com o 

grupo controle e tratado com sulfassalazina (fármaco padrão). 

Os pacientes mostraram uma melhora em vários parâmetros: 

propriedades das fezes, histopatologia e microscopia eletrônica 

de varredura, além da hemoglobina, ferro sérico, cálcio, fósforo, 

proteínas, total leucócitos e eosinófilos.   

Também verificou-se, em outra revisão sobre várias 

plantas medicinais com uso na colite ulcerativa, que a resina de 

B. serrata e as sementes de Plantago ovata foram tão eficazes 

quanto a mesalazina (outra terapica medicamentosa utilizada 

para esta doença) (NG et al., 2013).  

 

CONCLUSÕES  

 

A Boswellia serrata e seu extrato apresentaram efeitos 

na redução da inflamação intestinal e potencial antioxidante, 

destacados nos ensaios experimentais e clínicos, e nas 

revisões sistemáticas.  

Ressalta-se a importância de se investigar mais sobre 

diversas plantas medicinais/ extratos das plantas comparando 

seus efeitos aos dos fármacos já estabelecidos para tratamento 

da inflamação intestinal, bem como seus efeitos sinérgico 
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(planta e fármaco), a fim de informar à comunidade científica, 

portadores das DII e profissionais de saúde sobre seu uso e 

riscos. 

Sugere-se que mais estudos com outras concentrações 

e duração de tratamento sejam realizados em ensaios 

experimentais e posteriormente testados em pacientes em 

remissão da doença inflamatória intestinal, a fim de elucidar 

melhor o efeito da B. serrata. 
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RESUMO: O comportamento alimentar reflete interações entre 
o estado fisiológico, psicológico e as condições ambientais às 
quais o indivíduo está submetido, englobando não apenas o ato 
da ingestão alimentar, mas de todo o contexto que o envolve. 
Nesse sentido, vem sendo discutida a importância de estados 
de humor disfórico na modulação da ingestão alimentar 
enquanto uma variável importante para o manejo da obesidade. 
Verificar a correlação entre as dimensões do comportamento 

alimentar avaliadas no Three-factor eating questionnaire 

(TFEQ-R21) e o perfil emocional avaliado a partir das 
dimensões do Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-
21), em mulheres com excesso de peso. Para avaliação 
antropométrica foi utilizado o índice de massa corporal. Para 
análise comportamental foram utilizados os questionários auto 
preenchíveis TFEQ-R21 e DASS-21. Foi encontrada uma 
correlação positiva moderada entre os comportamentos 
alimentares de Descontrole Alimentar e Alimentação Emocional 
com as dimensões do perfil emocional de Estresse, Ansiedade 
e Depressão (p < 0,05; rs > 0,30). Não houve correlação entre 
as dimensões abordadas no DASS-21 e comportamento 
alimentar de Restrição Cognitiva. Sintomas de estresse, 
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ansiedade e depressão apresentaram correlação com o 
descontrole alimentar e alimentação emocional, 
comportamentos estes que a literatura aponta estarem 
intrinsicamente ligados a obesidade. Tal resultado parece 
reforçar a necessidade de considerar aspectos 
comportamentais e emocionais tanto para melhor compreender 
a obesidade quanto para abordá-la, em âmbito clínico.  
Palavras-chave: Comportamento alimentar. Obesidade. 
Questionários.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As alterações de estilo de vida relativas à urbanização, 

que incluem entre outras coisas comportamentos mais 

sedentários e consumo de alimentos com maior densidade 

energética estão contribuindo fortemente para o aumento da 

obesidade na população brasileira (AZEVEDO et al. 2014). 

Segundo dados apresentados na pesquisa do inquérito 

VIGITEL do ano de 2016, a frequência de obesidade, 

diagnosticada a partir do Índice de Massa Corporal (IMC), entre 

adultos praticamente dobrou, em ambos os sexos, sendo um 

pouco maior entre as mulheres, nas 27 capitais brasileiras 

analisadas. (BRASIL, 2017).  Quando avaliada a partir da 

circunferência abdominal, aumenta a diferença na prevalência 

de obesidade entre os sexos, que foi de 52,1% entre as 

mulheres e de 21,8% entre os homens (BRASIL, 2013). 

No entanto, é preciso considerar o caráter multifatorial 

que influencia na adoção e manutenção de um padrão 

obesogênico de consumo, que é decorrente de fatores 

socioeconômicos, sociais, demográficos, biológicos e 
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psicológicos, que modulam o comportamento alimentar desses 

indivíduos (VAZ; BENNEMANN, 2014).  

O comportamento alimentar reflete interações entre o 

estado fisiológico, psicológico e as condições ambientais às 

quais o indivíduo está submetido, não apenas no ato da 

ingestão alimentar, mas de todo o contexto que a envolve. Ou 

seja, o conjunto de reações frente as interações do meio sob 

determinadas circunstâncias, podendo ser determinado 

também, por aspectos inconscientes (KLOTZ-SILVA; PRADO; 

SEIXAS, 2016).  

A situação emocional do indivíduo exerce forte influência 

sobre o comportamento alimentar, além de situações como a 

culpa ao comer, que de acordo com Azevedo (2017), é gerada 

muitas vezes a partir de uma imposição de restrição alimentar 

leve ou severa, podendo provocar casos de compulsão 

alimentar e posteriormente de sobrepeso ou obesidade, e o 

transtorno de ansiedade, o qual tem aumentado em grau a sua 

incidência nos últimos anos e é um dos principais estados 

emocionais que alteram o comportamento alimentar (LOPES et 

al., 2016). 

Segundo Souza et al. (2017), essas circunstâncias, 

consideradas de vulnerabilidade emocional, podem afetar as 

escolhas alimentares do indivíduo, interferindo e modificando a 

composição, a quantidade de porção e frequência das refeições 

a serem consumidas. Outrossim, vale ressaltar que indivíduos 

do sexo feminino parecem ser mais sensíveis a este tipo de 

interferência, em parte, provavelmente, pelas maiores 

cobranças relativas à aparência e forma física. 

Diante deste cenário, o objetivo do presente estudo foi 

verificar a relação entre as dimensões do comportamento 

alimentar, avaliadas Three-factor eating questionnaire 
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(TFEQ-R21) e o perfil emocional obtido a partir das dimensões 

da Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), em 

mulheres com excesso de peso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os dados do presente trabalho foram retirados do estudo 

registrado na Plataforma Brasil sob o CAEE 

72391817.7.0000.5568. As participantes foram recrutadas por 

conveniência, no município de Santa Cruz/ Rio Grande do 

Norte, em serviços de saúde e estabelecimentos de ensino da 

região. 

Os critérios para participar da pesquisa foram os 

seguintes: ser do sexo feminino, alfabetizada, ter idade entre 19 

a 51 anos; e apresentar Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25,0 

e circunferência do abdômen ≥ 80 cm. Foram excluídas 

gestantes, lactantes e aquelas que declararam diagnóstico 

pregresso de diabetes, menopausa ou transtorno alimentar. 

As voluntárias assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi lido junto ao pesquisador 

antes da inclusão das mesmas, a fim de assegurar os aspectos 

éticos da pesquisa, conforme a Resolução 466/12-CNS/MS. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas 

as seguintes variáveis: idade; medidas antropométricas 

(estatura e peso) e; questionários: TFEQ-R21 e DASS-21.  

As medidas antropométricas de peso (kg) e altura (m) 

foram aferidas para realização do cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC). Para aferição do peso corporal foi utilizada uma 

balança antropométrica mecânica, com capacidade para 150 

kg, da marca Welmy.  A estatura foi aferida por meio de um 

estadiômetro padrão, da marca Sanny. As participantes 
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receberam orientação para utilizarem roupas leves durante a 

avaliação física, a qual foi realizada na Faculdade de Ciências 

da Saúde do Trairí (FACISA). 

O IMC foi utilizado para avaliar o estado nutricional das 

participantes, e classificado de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em sobrepeso (IMC entre 25-29,9), 

obesidade e as suas ramificações (IMC de 30 a ≥40,0) (WHO, 

2000). 

A avaliação do perfil emocional foi realizada por meio da 

aplicação do questionário de auto relato, Depression, Anxiety 

and Stress Scale (DASS-21), desenvolvido por Lovibond e 

Lovibond (2004); um instrumento composto por 21 itens 

seccionados em três subescalas, as quais averiguam 

modificações emocionais relacionadas ao estado emocional do 

participante na semana anterior. 

Cada subescala possui sete assertivas, as quais devem 

ser avaliados pelos participantes a partir de uma escala Likert, 

que varia de 0 “não se aplicou de maneira alguma” a 3 “aplicou-

se muito ou na maioria do tempo”. O DASS-21 foi traduzido e 

validado para o português brasileiro por Vignola e Tucci (2014). 

Para avaliação do comportamento alimentar foi utilizada 

a versão reduzida do Three-factor eating questionnaire (TFEQ-

R21), composta por 21 questões, divididas em três dimensões: 

restrição cognitiva (RC) e alimentação emocional (AE) com 6 

questões cada, e a subescala descontrole alimentar (DA) com 

9 questões. O TFEQ-R21 foi adequadamente traduzido 

(NATACCI; FERREIRA JÚNIOR, 2011) e validado para o 

português brasileiro (QUEIROZ MEDEIROS et al, 2017).  

As participantes avaliaram as afirmações apresentadas 

em cada item utilizando uma escala Likert de quatro pontos 

para os itens 1 ao 20. Uma escala de classificação numérica de 
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oito pontos foi empregada para o item 21. As respostas a cada 

uma das questões receberam uma pontuação que variava de 1 

a 4. O item 21 foi recodificado da seguinte forma: 1-2 pontuação 

como 1; 3-4 como 2; 5-6 como 3; 7-8 como 4 (CAPPELLERI et 

al., 2009). A média obtida a partir da soma das assertivas para 

cada subescala foi convertida em uma escala variando de 0 a 

100.  

Quando da análise dos dados, a natureza da 

normalidade das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-

Wilk. Para a análise descritiva foram utilizadas as medidas da 

mediana e 1º e 3º Quartil. A correlação linear pelo teste de 

Spearman foi utilizada para medir o grau de dependência linear 

entre as variáveis comportamentais. O nível de significância 

adotado para os testes foi de 5%. Para a realização das 

análises foi utilizado o software IBM SPSS versão 20.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A amostra do estudo foi composta por 43 participantes 

do sexo feminino com idade média de 30 (±7,3) anos. Dentre 

elas, de acordo com a classificação do estado nutricional pelo 

IMC, treze participantes encontravam-se em sobrepeso 

(30,2%); dezoito em obesidade (41,9); nove em obesidade grau 

II (20,9%) e três com obesidade grave (7,0%).  

Na tabela 1 é apresentada a análise descritiva das 

variáveis presentes nos questionários.     

 

Tabela 1. Análise descritiva dos questionários TFEQ-R21 e 

DASS-21 

 

 1ºQ Mediana 3ºQ 
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Questionário TFEQ-R21    

Descontrole alimentar 55,56 62,96 74,07 

Alimentação emocional 55,56 72,22 88,89 

Restrição cognitiva 27,78 44,44 61,11 

Questionário DASS-21    

Ansiedade 2,0 5,0 11,0 

Depressão 3,0 6,0 14,0 

Estresse 6,0 11,0 15,0 

Fonte: autoria própria 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, 

foi possível verificar que a dimensão descontrole alimentar 

possui correlação positiva com as três subescalas do 

questionário DASS-21. Ou seja, quando a participante pontuava 

um maior escore na dimensão descontrole alimentar, ela 

também pontuava maiores escores em todas as subescalas 

emocionais do questionário DASS-21. 

O Descontrole Alimentar é descrito como a perda do 

autocontrole e consumo exagerado de alimentos, com ou sem 

a presença de fome ou necessidade orgânica. A presença dos 

alimentos e os estímulos sensoriais aumentam as chances de 

ingestão e descontrole alimentar. (NATACCI; FERREIRA 

JÚNIOR, 2011). 

A subescala de alimentação emocional também se 

correlacionou positiva e moderadamente com sintomas de 

ansiedade, depressão e estresse.  

A Alimentação Emocional é compreendida para além do 

ato de comer, não significa apenas à ingestão de nutrientes, o 

alimento é mais que nutrição, envolve aspectos socioculturais e 

psicológicos, sentimentos e/ou situações, por exemplo, solidão, 
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raiva e tristeza, desencadeiam a vontade de comer (QUEIROZ 

DE MEDEIROS et al, 2017; CAPPELLERI et al., 2009). 

 

Tabela 2. Correlação entre as dimensões do questionário 

TFEQ-R21 com as dimensões do questionário DASS-21 

 

DIMENSÕES Ansiedade Depressão Estresse 

 r2 

(p-valor) 

r2 

(p-valor) 

r2 

(p-valor) 

Descontrole 

Alimentar 

0,382 

0,012* 

0,451 

0,002* 

0,409 

0,006* 

Alimentação 

Emocional 

0,460 

0,002* 

0,335 

0,028* 

0,439 

0,003* 

Restrição 

Cognitiva 

0,014 

0,929 

-0,187 

0,229 

-0,224 

0,149 

Fonte: autoria própria; Legenda: *teste com diferença significativa  

 

De acordo com a teoria psicossomática, a alimentação 

emocional ocorre em resposta a estados psicológicos e 

emocionais negativos ou difusos, como o medo e a ansiedade. 

Os efeitos biológicos e psicológicos contribuem para a 

motivação de um indivíduo consumir alimentos, porém diz que 

os fatores psicológicos podem anular os biológicos 

(STAPLETON; MACKAY, 2014). 

Tais comportamentos podem estar associados a dieta 

restrita, que não é sustentável, e pode contribuir para resultados 

negativos como o ciclo de peso, relacionamentos disfuncionais 

com alimentos e aumento do risco de transtornos alimentares 

(HERBERT et al., 2013). 

Crises na regulação emocionais podem desencadear as 

compulsões alimentares e que estão frequentemente presentes 
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no transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP). O 

comer emocional tende a ocorrer comumente em indivíduos 

obesos com TCAP.  Normalmente isso acontece pelo alimento 

ser visto como um regulador emocional, embora não haja 

melhora substancial e estável do humor após o episódio de 

compulsão alimentar (ESCANDÓN-NAGEL et al., 2018). 

Escandón-Nagel et al. (2018) observaram que indivíduos 

obesos com TCAP apresentavam mais sintomas de depressão, 

ansiedade e estresse, bem como eram mais propensos a se 

voltarem à alimentação emocional devido a essas emoções 

negativas, resultando também em maior probabilidade de 

compulsão alimentar. Estes sintomas também podem ser 

desenvolvidos em indivíduos com emoções negativas 

referentes à checagem corporal (DAKANALIS et al., 2015). 

Apesar do nosso estudo não ter se proposto a investigar se as 

participantes tinham TCAP, o perfil de pontuação dos 

instrumentos DASS-21 e do TFEQ-21 parece sinalizar que esta 

pode ser uma questão a ser explorada. 

Outras classificações emocionais da ansiedade também 

são estudadas envolvendo os comportamentos alimentares. 

Por exemplo, a ansiedade de apego, caracterizada por um 

medo de abandono, pode estar associada a comportamentos 

alimentares pouco saudáveis. Wilkinson et al. (2018) 

exploraram a contribuição da alimentação descontrolada, 

alimentação emocional e a suscetibilidade à fome na relação 

entre ansiedade de apego com IMC e consumo de lanches não 

saudáveis com alto teor calórico. Eles verificaram uma relação 

direta entre ansiedade de apego com IMC e com a ingestão de 

lanches não saudáveis. Além disso, também verificaram que 

alimentação emocional e a suscetibilidade à fome mediaram a 

ansiedade do apego ao IMC. Também que todos os 
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comportamentos do questionário de alimentação de três fatores 

mediaram a ansiedade à ingestão de alimentos não saudáveis, 

mas também da suscetibilidade à fome com o estado 

nutricional. 

Contudo, no estudo acima há limitação em concluir o 

porquê da alimentação emocional e à suscetibilidade à fome em 

resultarem na relação entre a ansiedade de apego e o IMC. 

Sendo assim, há a hipótese que os indivíduos com alto nível de 

ansiedade de apego podem perceber mal as emoções como a 

fome, o que, por sua vez leva aos excessos alimentares 

(STAPLETON; MACKAY, 2014).  

Apesar do nosso estudo trabalhar com a ansiedade de 

maneira geral, é pertinente ter conhecimento de outras 

classificações diante desta emoção e a sua relação com os 

comportamentos alimentares, ademais, o nosso estudo limitou-

se somente na correlação entre os comportamentos e não no 

processo de mediar o desfecho da obesidade. 

Distúrbios no comportamento alimentar também são 

comuns na depressão, e a alimentação pode ser usada para 

aliviar o afeto negativo podendo ser um caminho para a 

obesidade em indivíduos deprimidos. Emoções negativas, 

como a depressão, são um dos fatores psicológicos mais 

próximos relacionados à alimentação desordenada, podendo 

também aumentar a carga da doença com custos econômicos, 

visto a pertinência em prejuízos consideráveis na capacidade 

de um indivíduo de lidar com as responsabilidades diárias. 

Estudos mostraram que indivíduos obesos são mais propensos 

a transtornos de humor, como a depressão, assim, é necessário 

identificar os mecanismos comportamentais e cognitivos que 

medeiam a relação entre depressão e obesidade (ANTONIOU; 

BONGERS; JANSEN, 2017). 



COMPORTAMENTO ALIMENTAR E PERFIL EMOCIONAL DE MULHERES COM 
EXCESSO DE PESO 

241 
 

O pensamento dicotômico está envolvido em transtornos 

alimentares, bem como na obesidade, que inclui padrões de 

pensamento negativo como “tudo ou nada”. Para entender a 

associação entre depressão e obesidade, Antoniou; Bongers; 

Jansen (2017) verificaram a mediação da alimentação 

emocional e pensamento dicotômico em participantes obesos 

depressivos sem tratamento motivado para perda de peso. 

Sendo assim, a depressão foi positivamente direta 

correlacionada com IMC, alimentação emocional e 

pensamentos dicotômicos, estes também foram positivamente 

correlacionados com o IMC. Os mesmos também mediaram a 

relação entre a depressão e o IMC. Dessa maneira, os autores 

concluem que quanto maior o nível da depressão, há uma maior 

alimentação emocional e também do pensamento dicotômico, o 

que, por sua vez, leva ao aumento do IMC. 

O estresse também pode levar a mudanças 

comportamentais e aumentar o risco a desordens metabólicas, 

bem como ao desenvolvimento da obesidade, parecendo ter 

impacto negativo nas escolhas alimentares.  

Para verificar se o mais alto nível de estresse percebido 

associa a comportamento alimentar desfavorável e 

consequentemente pior qualidade de vida, Jarvela-Reijonen et 

al. (2016) verificaram o contexto da vida real, características do 

comportamento alimentar, tanto desfavorável quanto favorável, 

o consumo de alimentos e a ingestão de nutrientes energéticos 

em indivíduos com sobrepeso e obesas que relatam diferentes 

níveis de estresse percebido.  

Os indivíduos com maior estresse percebido foram 

associados com várias características do comportamento 

alimentar: menor alimentação intuitiva, menos alimentação por 

razões físicas, em vez de emocionais, menor dependência de 
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sinais internos de fome/ saciedade, menor restrição cognitiva, 

menor competência alimentar. Ademais, também foram 

associados com a alimentação descontrolada, alimentação 

emocional, busca dos alimentos por prazer e o uso da comida 

como recompensa. No que concerne a ingestão alimentar, o 

consumo de grãos integrais foi menor nos participantes mais 

estressados do que os menos estressados. Apesar de não 

haver diferença na ingestão de vegetais, frutas, bagas, pão de 

centeio, peixe, doces, salgados e doces, houve uma tendência 

para menor consumo energético a partir de legumes e frutas em 

indivíduos mais estressados (JARVELA-REIJONEN et al., 

2016). 

Já Barrington et al. (2014) concluíram em seu estudo que 

os indivíduos com maior estresse percebido estavam 

associados ao aumento do consumo de lanches e itens de fast-

food com alto teor de gordura em ambos os sexos. 

Assim, um comportamento positivo saudável e 

considerado alternativo à dieta é a alimentação intuitiva, um tipo 

de comportamento adaptativo definido como a ausência de 

sintomas de transtorno alimentar permitindo ao indivíduo 

perceber as repostas fisiológicas internas relativas à fome e à 

saciedade, alimentando-se em resposta a essas sugestões, em 

vez de depender dos planos dietéticos, estímulos ambientais e 

estados emocionais. Um conceito ligado ao comer intuitivo é a 

interocepção, a qual é representada pela percepção e o 

processamento dos sinais corporais com base no feedback 

aferente da informação corporal no cérebro.  Ademais, a 

sensibilidade interoceptiva pode estar associada a alimentação 

intuitiva e prejudicada quando comportamentos alimentares 

desornados surgem nos indivíduos (HERBERT et al., 2013).   
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 Nessa perspectiva, as dimensões da escala alimentar 

intuitiva “comer por razões físicas, em vez de emocionais” e 

“dependência de sinais internos de fome e saciedade para 

determinar quando e quanto comer”, foram associadas de 

forma significativa e negativa com o IMC, além do escore total 

da escala alimentar intuitiva com o estado nutricional. Os 

indivíduos que relatam comer intuitivamente têm sido descritos 

como menos propensos a se alimentar excessivamente na 

ausência de fome e a permitir pistas emocionais (estresse) ou 

situacionais (presença de alimentos), a simples orientar a sua 

ingestão de alimentos. Acredita-se também que a alimentação 

intuitiva pode ser interrompida por práticas alimentares 

restritivas e regras alimentares externas, as quais induzem a 

desconexão da experiência interna e da regulação na ingestão 

alimentar (HERBERT et al., 2013). 

Sabe-se que a prática de dietas para perda de peso 

geralmente se limita, em sua vertente mais tradicional, apenas 

a restrição da ingestão calórica e alimentar.  Esta prática pode 

resultar em uma consciência aguda de que a comida é inimiga, 

não acompanhando o olhar subjetivo comportamental. Uma 

estimativa revela que menos de 1 em cada 100 pessoas será 

bem-sucedida em alcançar uma perda de peso sustentada até 

o peso normal. Portanto, há necessidade de novas terapias com 

o objetivo de facilitar mudanças comportamentais saudáveis 

que respaldem práticas clínicas melhores e mais resolutivas 

diante do quadro atual da obesidade e do seu processo 

comportamental (OQUENDO; LANCHA JÚNIOR, 2016). 

Todavia, atualmente não se tem clareza de como os 

mecanismos emocionais levam a comportamentos alimentares, 

porém, alguns pesquisadores consideram a obesidade como 

uma doença neurobiológica em vez de distúrbio metabólico, 
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isso porque o neurotransmissor dopamina (DA) é o principal 

componente do sistema neurobiológico. Os alimentos 

apetitosos ativam o sistema de recompensa no cérebro e 

contribuem para a liberação de DA no estriado e no núcleo 

accumbens. A ingestão de alimentos ativa os circuitos de 

recompensa, o gasto de alimentos altamente palatáveis, além 

dos calóricos, elevando a quantidade de dopamina no cérebro 

que ativará as vias relacionadas à recompensa, resultando em 

efeitos reforçadores de euforia ou prazer (AVSAR et al., 2017). 

Analisando polimorfismos em genes responsáveis pela 

metabolização da dopamina, em adultos saudáveis e obesos 

turcos, associando com o IMC e comportamentos como, comer 

por necessidade e por recompensa, Avsar et al. (2017) 

observaram que o grupo obeso apresentou maior risco de 

“comer por recompensa” do que “comer por necessidade”, além 

de apresentarem influencia a preferência alimentar não 

saudável e a quantidade da ingestão alimentar. Porém, no 

estudo eles não concluíram diferença no polimorfismo entre os 

grupos. Os autores destacam que o seu estudo foi pioneiro no 

estudo dos polimorfismos em questão.   

Nesse sentido, o perfil emocional, além de respostas 

neurais vão refletir no acometimento de comportamentos 

alimentares e consequentemente na gênese da obesidade, 

principalmente de maneira crônica.  

 

CONCLUSÕES 

 

Sintomas de estresse, ansiedade e depressão 

apresentaram correlação com o descontrole alimentar e 

alimentação emocional, comportamentos estes que a literatura 

aponta estarem intrinsicamente ligados a obesidade.  
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Tal resultado parece reforçar a necessidade de 

considerar aspectos comportamentais e emocionais tanto para 

melhor compreender a obesidade quanto para abordá-la, em 

âmbito clínico.  
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RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um 
grave transtorno do neurodesenvolvimento, onde sua origem 
ainda é desconhecida e o dignóstico é feito através de 
entrevistas com os pais e/ou responsáveis e com base em 
testes que detectem o transtono. O autismo afeta a 
comunicação, interação e o comportamento dos portadores. As 
crianças autistas possuem um paladar bem seletivo, o que 
dificulta o conhecimento para novos alimentos, no qual podem 
se ter uma deficiência de alguns minerais, vitaminas e um 
atraso no crescimento ósseo. Os portadores do autismo 
possuem uma grande sensibilidaadde intestinal, o que pode 
estar interligado com o uso excessivo de antibióticos o que gera 
problemas gastrointestinais como a disbiose. A microbiota 
intestinal desempenha um papel importante no metabolismo, na 
nutrição e na função cerebral. O presente estudo foi realizado 
por meio de uma revisão bibliográfica com base em atrigos do  

banco de dados do PubMed, Scielo e Google acadêmico, no 

qual se tem como objetivo analisar o comportamento intestinal 
das crianças com TEA, afim observar se o uso dos probióticos 
causa uma melhora na microbiota intestinal dessas crianças. 
Foi visto que o uso dos probióticos reduz significativamente os 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/autism-spectrum
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neural-development
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sintomas gastrointestinais, bem como provoca uma melhoria 
nas funções cognitivas.         
Palavras-chave: Nutrição. Autismo. Probióticos. 

 

INTRODUÇÃO 

              

 O autismo em crianças foi discutido a primeira vez no ano 

de 1943 por Kanner, um Psiquiátrica e pesquisador austríaco, 

no qual sua denominação inicial foi Distúrbio Autistíco do 

Contato Afetivo, nos quais observaram comportamentos 

peculiares, tais como, conflitos com relações afetivas, 

isolamentos sociais, cognições perfeitas, aparência normal, e a 

ocorrência maior no sexo masculino (FRITH,2004).  

Atualmente o autismo é caracterizado por uma variedade 

de desordens no desenvolvimento psicomotor que afeta a 

capacidade de comunicação, interação interpessoal e do 

estado comportamental do indivíduo, sendo também conhecido 

como Transtorno do Espectro Autista (TEA) (LEAL et al.,2017). 

Sua origem ainda é desconhecida e o diagnóstico se dá através 

de uma observação clínica, onde os responsáveis são 

entrevistados e com base em testes se identificam o transtorno 

(CORDEIRO; SILVA, 2018). 

 Os autistas possuem características distintivas, no qual 

uns desenvolvem uma alta inteligência e fala perfeita, outros 

apresentam graves problemas na desenvoltura da linguagem, 

e alguns aparentam estar em um mundo ilusório formado por 

eles, mas possuem comportamentos tipificados. Estas 

peculiaridades podem alterar conforme a gravidade da doença, 

variando de leve a gravíssimo, que perduram durante toda a 

vida do indivíduo, quando os sintomas aparecem 
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precocemente, é possível realizar um diagnóstico mais preciso, 

por volta dos dois anos de idade (LEAL et al.,2017). 

 As crianças autistas possuem um paladar bastante 

aguçado, são exigentes e restritivas ao novo, o que prejudica a 

introdução de novos alimentos no seu hábito. Elas possuem 

vontades singulares, a exemplo de querer consumir alimentos 

devido sua cor e embalagem, onde é preciso ter cautela e 

estimular a essas crianças alimentos saudáveis. (GOMES et 

al.,2017). Como o consumo de certos gêneros alimentícios, a 

exemplo dos carboidratos simples e gorduras (ATTLEE et al., 

2015).Práticas repetitivas e predileções limitadas possuem uma 

grande importância na escolha dietética destas crianças 

(GOMES et al.,2017).   

 Crianças com TEA possuem mais chances a serem 

obesas, devido sua baixa adesão a atividade física e sua 

limitação na variedade dos alimentos, o que ocasiona um forte 

impacto na qualidade de vida. Esta alimentação limitada e a 

falta da estabilidade energética são motivos para preocupação, 

por que a ingestão dos micronutrientes está ligada a ingestão 

de energia ( CAETANO; GURGEL, 2018). 

Alguns estudos relatam que as crianças com TEA, 

podem ter riscos nutricionais e/ ou interligadas ao 

comportamento anormal em relação as refeições, havendo 

déficit de minerais, vitaminas e um retardo no crescimento 

ósseo (SHARP, 2013). Pesquisas feitas no ano de 1961, já 

relatavam uma possível ligação entre a doenças celíaca e o 

autismo, onde foi observado uma má absorção do glúten nas 

crianças autistas. Devido aos baixos níveis de alfa-1 antitrispina 

que pode está ligado com o glúten (BAPTISTA, 2013). 

Em individuios portadores de autismo são relatados 

sintomas assosciados á sensibilidade intestinal e alergia 
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alimentar, tais como: distensão abdominal, constipação, dor 

abdominal e diarreia. As opções para tratamentos dos sintomas 

seriam, dietas ausentes do glúten e da caseína, que tem 

demosntrado resultados positivos na redução dos sintomas 

gastrointestinais e melhorando o comportamento das crianças 

(WOICIECHOSKI, 2013).  

Para causa desses fatores ainda não se tem explicação 

precisa, mas alguns pesquisadores apontam uma relação com 

o uso exacerbado de antibióticos, no que possivelmente está 

alterando a microiota intestinal, favorecendo o quadro de 

hipermeabilidade instestinal, podendo ocasionar o 

desenvolvimento de uma microbiota bacteriana patogênica, 

associada a vários problemas gastrointestinais, como a 

disbiose (KANG et al, 2015).  

Os antibióticos degradam quase que por completo a 

microbiota intestinal normal, no qual desempenha um grande 

papel na quebra dos polissacarídeos vegetais, proporcionando 

a motilidade intestinal, mantendo a estabilidade hídrica, e 

enfrentando as bactérias patogênicas ( ADAMS et al, 2011). 

A célula epitelial que envolve o intestino grosso e 

delgado, é chamada de enterócitos e tem como função a quebra 

de nutrientes dos alimentos, afim de possibilitar nutrição para o 

organismo. Os autistas não têm a regeneração correta dessa 

célula devido a disbiose, e isso faz com que os enterócitos 

passem por um envelhecimento precoce, e quebra das 

proteínas é o meio mais afetado. A instabilidade imunológica, 

os fatores ambientais e a permeabilidade intestinal geram um 

agravamento no comportamento cognitivo das crianças autistas 

(GAZOLA; CAVEIÃO, 2015). 

A microbiota exerce uma função importante no 

regulamento da nutrição, metabolismo, fisiologia e função 
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cerebral normais do hospedeiro. Os mamíferos são incapazes 

de fazer a biossíntese de vários muitos nutrientes essenciais, a 

microbiota intestinal desempenha este papel primordial na 

digestão, fazendo a síntese das vitaminas e co-fatores 

dietéticos essenciais, como vitamina B, riboflavina, tiamina e 

folato. Além dos papéis da microbiota na regulação da digestão, 

fisiologia gastrointestinal e imunidade ( VUONG; HSIAO, 2017). 

Visto que algumas literaturas apontam o conceito de 

ligação bidirecional entre o intestino e o cérebro, denominado 

ponte intestino-cérebro (MAYER et al., 2015). Do mesmo modo 

que quando há modificações nas bactérias que colonizam o 

intestino elas são capazes de interferir no desenvolvimento 

cerebral (BUFFINGTON et al., 2016). 

A microbiota intestinal motiva o desenvolvimento e os 

comportamentos cerebrais, através do Sistema Nervoso (SN) 

neuroendócrino, autônomo e neuroimune. No entanto a 

microbiota anormal é associada a diversas patologias, a 

exemplo da Doença Inflamatória Intestinal (DII), autismo e 

transtornos racionados ao humor (LI et al, 2017). 

Estudos comprovaram que animais com TEA, 

apresentaram falhas na barreira no intestino, o que promovia a 

entrada de toxinas e bactérias na corrente sanguínea, o que 

influência na função cerebral. A mucosa intestinal contém 

milhões de neurônios, que fazem parte do sistema nervoso 

entérico (SNE) e conduzem as funções gastrointestinais 

(HISAO et al, 2013). 

A maturação intestinal é de grande importância para o 

progresso cognitivo, porque um sistema digestivo prejudicado 

pode desencadear alguns problemas, como alteração 

cognitivas, levando a ter fundamentais razões para o 

surgimento de doenças neurológicas. As vivências das 
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sintomatologias gástricas em autistas é expressiva, uma vez 

que comparada a crianças com desenvoltura normal (LIMA, 

2018). 

Analisar e detectar os problemas gastrointestinais nas 

crianças é um desafiador, porém nas crianças autistas é muito 

mais difícil, elas possuem déficits comportamentais e de 

desenvolvimento ligados ao autismo o que afeta a eficácia dos 

profissionais no âmbito do tratamento para os distúrbios 

gastrointestinais, as crianças autistas possuem um atraso na 

fala, o que dificulta a comunicação para relatar os sintomas 

abdominais. Diversas vezes, só é detectado o distúrbio 

gastrointestinal quando há uma alteração no comportamento 

das crianças (LUNA; SAVIDGE; WILLIAMS, 2016).          

Os indivíduos portadores do autismo, possuem também 

uma falha na proteína metalotioneína que tem como sua função 

básica é a detoxificação dos metais pesados, no que torna o 

cérebro dos autistas sensível aos metais pesados. Essa 

proteína é envolvida no amadurecimento do cérebro e do trato 

gastro intestinal nos primeiros anos de vida, com essa falha a 

capacidade de absorção de alguns minerais nas células se 

torna escarça, a exemplo do cobre e do zinco que tem uma 

grande importância no amadurecimento intestinal, na função 

imune e no crescimento de células (NIMH, 2007).  

Esse trabalho tem como objetivo analisar o 

comportamento intestinal das crianças com TEA, afim observar 

se o uso dos probióticos causa uma melhora na microbiota 

intestinal dessas crianças.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Para o desesnvolvimento dessa pesquisa, foi realizada 

uma revisão bibliográfica, com base nos dados pesquisados no 

PubMed, Scielo (Scientific Eletronic Library OnLine) e Google 

acadêmico e, com a temática abordada, nutrição, autismo e 

microbiota intestinal. Onde foram usados artigos em inglês e em 

português, para confecção dessa referida pesquisa. Foram 

incluídas na pesquisa os artigos publicados nos últimos dez 

anos, dando prioridade aos artigos mais recentes.  Os critérios 

de inclusão foram de pesquisas que relatavam a interação dos 

probióticos com microbiota intestinal dos autistas. Os artigos 

que não se encaixaram nessas proposta, foram excluídos da 

pesquisa.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dentre a amostra analisada foram selecionados 4 artigos 

a respeito do tema, que estão representados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Uso de probióticos em criaças com TEA.  

AUTOR E 

ANO 

OBJETIVOS  METODOLOGIA  RESULTADOS 

AJ,2015 Avaliar os níveis 

plasmáticos de 

mieloperoxidase 

(MPO) em 

crianças autistas 

e testar a 

hipótese de que 

existe uma 

associação entre 

a diminuição da 

concentração de 

MPO e a terapia 

probiótica. 

Plasma de 49 

crianças autistas (39 

homens; idade 

média de 11,4 anos) 

(17 com doença 

gastrointestinal (GI) 

diagnosticada - 

diarreia crônica e / 

ou constipação (10 

desses GI estavam 

tomando 

probióticos) e 26 

recebendo terapia 

 Os indivíduos com 

autismo, não 

recebendo terapia, 

não apresentaram 

níveis plasmáticos de 

MPO 

significativamente 

menores quando 

comparados aos 

controles(crianças 

sem autismo). No 

grupo autista, os 

níveis de MPO foram 
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probiótica) e 36 

controles 

neurotípicos (29 

homens; idade 

média de 10,2 anos; 

significativamente 

menores nos 

indivíduos em uso de 

terapia probiótica.  

TONOVA 

et al.,2015 

 O objetivo deste 

estudo foi 

elucidar as 

alterações na 

microbiota fecal 

em crianças com 

autismo e 

determinar o seu 

papel no 

desenvolvimento 

de distúrbios 

gastrointestinais 

(GI) e 

possivelmente 

outras 

manifestações do 

autismo na 

Eslováquia. 

A microflora fecal de 

10 crianças com 

autismo , 9 irmãos e 

10 crianças 

saudáveis foi 

investigada por PCR 

em tempo real 

A microbiota fecal de 

crianças autistas 

mostrou uma 

diminuição 

significativa da 

relação Bacteroidetes 

/ Firmicutes e 

elevação da 

quantidade de 

Lactobacillus 

spp. Também 

mostraram uma 

tendência na 

incidência de 

Desulfovibrio spp. em 

crianças com autismo 

reafirmado a 

gravidade do autismo 

no escore da 

subescala 

comportamento 

restrito / repetitivo da 

TEA. 

GRIMALD 

et al., 2018 

Avaliar o uso de 

pre bióticos em 

crianças autistas. 

Portanto, avaliamos 

o impacto de dietas 

de exclusão de 

gluten e lactose, 

uma intervenção 

pré-biótica de 6 

semanas com o 

galactooligossacarí

deo Bimuno® (B-

GOS®) em 30 

crianças autistas. 

Os resultados 

mostraram que 

crianças em dietas de 

exclusão relataram 

escores 

significativamente 

menores de dor 

abdominal e 

evacuações, bem 

como menor 

abundância de 

Bifidobacterium spp. e 
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Veillonellaceae, mas 

maior presença de 

Faecalibacterium 

prausnitzii e 

Bacteroides spp.  

SY et 

al.,2018 

Existem dados 

limitados sobre a 

eficácia dos 

probióticos em 

crianças com 

TEA, portanto, 

este estudo tem 

como objetivo 

avaliar a eficácia 

e tolerabilidade 

dos probióticos 

em uma coorte 

egípcia de 

crianças com 

TEA. 

A flora 

gastrintestinal (GI) 

foi avaliada por PCR 

quantitativo em 

tempo real de 

amostras de fezes 

de 30 crianças 

autistas de 5 a 9 

anos de idade. Os 

sintomas 

gastrointestinais de 

crianças autistas 

foram avaliados 

com um 

questionário de seis 

itens do Índice de 

Severidade 

Gastrointestinal (6-

GSI), e os sintomas 

autistas foram 

avaliados com 

Autism Treatment 

Evaluation Checklist 

(ATEC) antes e 

após 3 meses de 

suplementação de 

probióticos. grama 

contém 100 × 

10 6 unidades 

formadoras de 

colônia de três 

cepas probióticas, 

Lactobacillus 

acidophilus, 

Lactobacillus 

rhamnosus e 

Após 

suplementação 

com probiótico, a 

PCR das crianças 

autistas mostrou 

aumento na 

contagem de 

colônias dos níveis 

de Bifidobacteria e 

Lactobacilli, com 

uma redução 

significativa no 

peso corporal, bem 

como melhorias 

significativas na 

gravidade do 

autismo e sintomas 

gastrointestinais. 

(avaliado pelo 6-

GSI) em 

comparação com a 

linha de base 

avaliada no início 

do estudo. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Os probióticos são deminados “ microrganismos vivos” 

que quando administrados na dosagem correta, ofertam 

benefícios ao indivíduo, os probióticos promovem mudanças 

específicas no trato gastro intestinal ( NAVARRO; LIU; ROADS, 

2016). Onde os riscos previstos para os indivíduos incluídos são 

mínimos e estão interligados a prováveis efeitos colaterais no 

tratamento com probióticos, como suplemento dietético 

(SANTOCCHI et al., 2016).  

 Os probióticos possuem uma função microbiológica 

importante, que impede que os microrganismos patogênicos 

oportunistas se alojem na microbiota intestinal, onde se 

bloqueia a ligação epitelial das bactérias patogênicas, onde 

retarda o seu crescimento com a produção de ácido lático, ácido 

propiônico, ácido acético, bacteriocinas e espécies reativas de 

oxigênio, no qual age nutricionalmente na síntese de vitaminas, 

lactase e outros compostos de promoção a saúde ( AMARA; 

SCHIBAL, 2015). 

 Os probióticos também regulam o trânsito intestinal e 

promove um reforço a parede intestinal, possuem outra função 

importante na regulação do sistema imunológico e a ativação 

de macrófagos (VANDENPLAS; HUYS; DAUBE, 2015). 

 A partir desta explicação bem definida, é notório que os 

probióticos são úteis para vida de quem utiliza, reduzindo o 

risco de desenvolver algumas doenças, e aperfeiçoar as 

funções fisiológicas, ele ajuda na melhoria do quadro de 

pessoas doentes com sintomas gastrointestinais, reduzindo os 

Bifidobacteria 

longum). 
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mesmos e prevendo doenças intestinais, a exemplo de diarreia 

aguda, disbiose (PACE; PACE; QUARTARONE, 2015). 

Pesquisas mais recentes apontam que foram recolhidas 

amostras fecais de crianças com TEA e foram encontradas uma 

grande quantidade de bactérias Clostridium difficile, bactérias 

responsáveis por causar diarréia, este mesmo exame foi 

repetido com crianças sem autismo, e encontrou-se um grande 

número de bactérias probióticas as Bifidobacterium, 

responsáveis pela proteção intestinal. As bactérias Clostridium 

vêm sendo relacionada as diarreias devido o consumo de 

antimicrobianos (DIAS,2016). 

Foi visto que houve uma redução no comportamento 

disruptivo, antissocial, problemas com a ansiedade e com a 

comunicação em um grupo de autistas que rebeceberam a 

terapia com probióticos, relatou-se também um beneficiamento 

na formação fecal, na consitência das  fezes e uma diminuição 

dos  Clostridium difficile (SY et al.,2018). 

Além disso, um viável  efeito adicional da suplementação 

probiótica poderia estar relacionado à redução de metabólitos 

de substâncias tóxicas exógenas, através de um efeito indireto 

na sua absorção pelo “intestino gotejante”.Pesquisas apoiam 

vigorosamente uma colaoração significativa de fatores 

ambientais, além de fatores genéticos na etiologia do TEA. Uma 

classe de poluentes químicos que foi recentemente examinada 

no TEA  e é representada por produtos químicos bastantes 

utilizados como plastificantes, solventes e aditivos em muitos 

produtos de consumo ( STEIN et al., 2013). 

O tratamento com probiótico pode modificar o 

comportamento comunicativo e repetitivo em camundongos  a 

ação semelhante à ansiedade também é observado em 

subgrupos de indivíduos com TEA e é comumente detectado 
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em modelos animais. A microbiota modula o comportamento 

semelhante à ansiedade em camundongos, pois camundongos 

tratados com os probióticos exibem aumento da atividade 

locomotora e diminuição do comportamento ansiolítico em 

várias tarefas, incluindo exploração em campo aberto, labirinto 

em cruz elevado, caixa claro-escuro e teste de redução da 

plataforma (VUONG; HSIAO, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A utilidade potêncial dos probióticos na prevenção ou 

tratamento de doenças neurológicas está se tornando um tópico 

de grande interesse. Em conclusão, os resultados desta 

pesquisa pode fornecer uma caracterização ampla e 

multifacetada do TEA  e investigar a possível relação entre o 

intestino e cérebro das crianças autistas. Dessa forma, 

evidências mais sólidas sobre o papel do tratamento com 

probióticos na função gastrintestinal e sobre parâmetros 

comportamentais poderiam ser obtidas. Atualmente, os 

tratamentos aprovados e recomendados para o TEA baseiam-

se principalmente em reabilitação, intervenções educativas e 

tratamentos psicofarmacológicos. Em crianças com TEA, a 

disfunção gastrointestinal pode estar associada a uma maior 

taxa de irritabilidade, raiva, comportamentos agressivos e 

distúrbios do sono. Assim é perceptível que o tratamento com a 

terapria probiótica reduz esses sintomas além de melhorar a 

qualidade do intestino. Para completar a investigação sobre a 

suplementação probiótica na função gastrointestinal em 

crianças com TEA, devemo explorar não apenas a mudança 

nos sintomas gastrointestinais, mas também a mudança na 

microbiota intestinal como resultado desta intervenção. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo apresentar as 
condutas nutricionais adotadas para um paciente com 
dislipidemia do tipo hiperlipidemia mista e obesidade classe I. O 
atendimento nutricional do caso adotado ocorreu no ano de 
2017. A avaliação antropométrica foi realizada pelo método de 
Duarte, aferindo-se medidas de peso e altura, os quais foram 
comparados co os parâmetros da FAO/WHO para identificação 
do seu estado nutricional. Para calcular as necessidades 
energéticas utilizou-se o VET simplificado e a distribuição dos 
macronutrientes foi baseada nas DRI’s. Elaborou-se um plano 
alimentar, utilizando a ficha de análise por equivalentes e o 
caderno de orientação alimentar. Diagnosticado com 
dislipidemia, tipo Hiperlipidemia mista, apresentou IMC de 
30,21 Kg/m², classificado como obesidade classe I. Relatou 
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apneia do sono, azia e consumo de álcool. Por meio das 
orientações recomendou-se maior quantidade de vegetais, filé 
de peixe, proteína texturizada de soja e uma diversidade de 
frutas.  Foram introduzidos alimentos fontes de gorduras 
monoinsaturadas e poliinsaturadas (ex: abacate e azeite de 
oliva extra-virgem). O paciente reduziu 2,4 kg de peso corporal, 
passando ao estado de pré-obesidade e com melhoras na 
sintomatologia anteriormente apresentada. A terapia nutricional 
é a peça-chave no tratamento e prevenção da obesidade e 
dislipidemias, especialmente na fase idosa, por meio da 
reeducação alimentar. 
Palavras-chave: Educação alimentar. Alimentação saudável. 
Dietoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A obesidade é uma doença complexa, multifatorial e 

amplamente evitável, afetando, juntamente com o excesso de 

peso, mais de um terço da população mundial (AMERICAN 

MEDICAL ASSOCIATION, 2013; NG et al., 2014).  

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2016), o sobrepeso e a obesidade são definidos como uma 

acumulação excessiva de gordura, decorrente do desequilíbrio 

energético entre o consumo de calorias e calorias gastas, 

potencializado por diversos fatores, entre eles barateamento de 

produtos industrializados, que apresentam menores valores 

nutritivos e maior adição de açúcar, gordura e conservantes.  

 A diminuição das atividades físicas somada à 

modernização e uso da tecnologia em atividades diárias como 

caminhar têm contribuindo para o sedentarismo e 

consequentemente o aumento da gordura corporal (MENDES; 

CUNHA, 2013). 
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 O aumento expressivo dessa condição constitui um dos 

fatores para explicar o aumento das doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT), por ser um dos principais fatores de 

risco para uma série de agravos, como diabetes, doenças 

cardiovasculares e câncer (ALMEIDA et al., 2017). 

 Por meio dos parâmetros antropométricos, a OMS (1998) 

classifica o IMC de 25 – 29,9 Kg/m² como pré-obesidade e de 

30,0 Kg/m² a 34,9 Kg/m² como obesidade classe I, os quais 

apresentam risco de co-morbidade baixo e moderado, 

respectivamente. 

 Dislipidemia é definida como qualquer alteração nas 

concentrações de lipídeos presentes no sangue e que estão 

fora dos valores considerados seguros pela Organização 

Mundial da Saúde (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2016).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017), 

podem ser classificadas em hiperlipidemias (níveis elevados de 

lipoproteínas) e hipolipidemias (níveis plasmáticos de 

lipoproteínas baixos). Tanto as hiper quanto as hipolipidemias 

podem ter causas primárias ou secundárias: causas primárias 

são aquelas nas quais o distúrbio lipídico é de origem genética; 

nas causas secundárias, a dislipidemia é decorrente de estilo 

de vida inadequado, de certas condições mórbidas, ou de 

medicamentos.  

Além disso, as dislipidemias podem ser classificadas de 

acordo com a fração lipídica alterada em: hipercolesterolemia 

isolada, hipertrigliceridemia isolada, hiperlipidemia mista e HDL-

c baixo (SBC, 2017). 

A hiperlipidemia mista caracteriza-se pelo aumento do LDL-c 

(LDL-c ≥ 160 mg/dL) e dos TG (TG ≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/ 

dL, se a amostra for obtida sem jejum) (SBC, 2017). 
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É evidenciada a importância da promoção de hábitos 

alimentares e estilo de vida saudáveis, a fim de oferecer 

melhores condições de saúde aos indivíduos que apresentam 

obesidade e dislipidemias. Nesta perspectiva, o presente 

estudo tem como objetivo apresentar as condutas nutricionais 

adotadas para um paciente com dislipidemia do tipo 

hiperlipidemia mista (aumento nos níveis de colesterol total e 

triglicerídeos) e obesidade classe I. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de um relato de experiência, 

desenvolvido a partir de vivências de estudantes e professores 

do curso de Nutrição da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) na prática clínica, através da disciplina de 

Práticas em Nutrição Clínica, onde se realizam atendimentos 

ambulatoriais à comunidade universitária e demais indivíduos 

que apresentaram interesse, de forma totalmente gratuita, no 

laboratório de Educação Alimentar e Nutricional e Avaliação 

Nutricional. Esta disciplina é de caráter prático, sendo os 

atendimentos desenvolvidos durante sete semanas, por uma 

equipe de estudantes orientados por uma professora 

supervisora. 

O atendimento nutricional ocorreu no ano de 2017. 

Inicialmente, foi realizada a identificação do paciente, incluindo 

dados como sexo, idade, profissão, renda mensal e estado civil. 

O paciente foi questionado sobre o motivo pelo qual buscou o 

atendimento e quais os seus principais objetivos.  

Foi investigado o diagnóstico atual do paciente, seus 

antecedentes pessoais e familiares, manifestações clínicas 
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apresentadas, além do uso de cigarro, álcool, medicamentos e 

suplementos. Além disso, o paciente apresentou alguns 

exames laboratoriais que havia realizado dias antes da 

consulta, os quais foram avaliados com base nos parâmetros 

da Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose (SBC, 2017). 

A avaliação antropométrica foi realizada tomando-se por 

base os métodos descritos por Duarte (2007), para aferição de 

peso e altura. A partir disso, realizou-se o cálculo de IMC e 

comparou-se com os parâmetros da FAO/WHO (2001) para 

identificação do seu estado nutricional, associado as demais 

informações coletadas durante a anamnese do paciente.  

Foram avaliados os hábitos alimentares por meio de um 

inquérito alimentar onde o paciente foi questionado sobre as 

refeições que costumava realizar no dia-a-dia, os horários, os 

alimentos e preparações consumidas, bem como suas 

respectivas quantidades e formas de preparo. Além disso, foi 

indagado quanto às preferências, aversões, intolerâncias e/ou 

alergias alimentares.  

Após a anamnese, foi realizado o cálculo das 

necessidades energéticas por meio do VET simplificado 

(FAO/WHO, 2001) baseado no quadro clínico atual do paciente, 

seus objetivos e na necessidade de promoção de uma 

reeducação alimentar. Para tal, foi calculado o peso ideal, 

propondo-se uma redução de 10% do peso atual. Em seguida, 

a taxa de metabolismo basal foi estimada utilizando-se a 

fórmula para o sexo masculino com faixa etária ≥ 60 anos 

(FAO/WHO, 2001). Para calcular o valor energético total (VET) 

foi utilizado o coeficiente de atividade física (AF) 1,85, valor 

médio para atividade moderadamente ativa (FAO/WHO, 2001). 
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Efetuou-se a distribuição dos macronutrientes baseada nas 

DRI’s (2002) e a partir disso, foi elaborado um plano alimentar 

individualizado, utilizando a ficha de análise por equivalentes 

(COSTA et al., 2000) e o caderno de orientação alimentar 

(SILVA, 2017). 

Ao receber o plano alimentar proposto, o paciente 

recebeu as instruções de como prosseguir com a dietoterapia e 

foi orientado quanto à importância das modificações feitas no 

cardápio em relação ao seu consumo habitual.  

Foi recomendado que o mesmo retornasse ao 

atendimento na semana seguinte para que fosse reavaliado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O paciente atendido foi do sexo masculino, 60 anos de 

idade, agricultor, casado, com renda média mensal de um 

salário mínimo e residia com mais quatro pessoas em seu 

domicílio. Buscou atendimento nutricional através de um 

encaminhamento médico, após ser diagnosticado com 

dislipidemia, no intuito de perder peso, melhorar a alimentação 

e normalizar as taxas lipídicas. 

Em relação aos seus antecedentes pessoais, o mesmo 

relatou que durante a fase adulta nunca havia buscado 

atendimento médico, nem tampouco o acompanhamento 

nutricional, sendo diagnosticado até o momento apenas como 

dislipidêmico. Ao ser questionado sobre seus antecedentes 

familiares, o paciente relatou que havia casos de obesidade, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, 

cardiopatia e câncer. 
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ALTERAÇÕES FISIOPATOLÓGICAS E QUADRO CLÍNICO 

ATUAL 

 

No ato da consulta, o paciente apresentou os exames 

sanguíneos realizados 14 dias antes, com os seguintes 

resultados, conforme a Tabela 1: 

Tabela 1. Exames bioquímicos apresentados. 

TIPO RESULTADOS 
VALORES DE 
REFERÊNCIA 

DESEJÁVEIS (SBC, 2017) 

Colesterol Total 341 mg/dL < 190 em jejum 

Triglicerídeos 985 mg/dL < 150 em jejum 

Resultados dos exames bioquímicos realizados pelo paciente e seus 

respectivos valores de referência. 

 

A partir dos resultados obtidos, o paciente encontrava-se 

com os parâmetros de colesterol e triglicerídeos sanguíneos 

elevados, sendo assim diagnosticado com dislipidemia, 

classificada laboratorialmente como hiperlipidemia mista (SBC, 

2017).  

Na avaliação antropométrica foram obtidos os dados 

disponíveis na Tabela 2. A partir dos dados de peso e altura, 

realizou-se o cálculo do IMC, onde o paciente apresentou o IMC 

de 30,21 Kg/m², classificado como obesidade classe I, com 

base nos parâmetros da FAO/WHO (2001). A ausência dos 

dados para as circunferências da cintura e do quadril pode ser 

justificada pela desatenção devido à quantidade de 

atendimentos que havia no local. 
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Tabela 2. Avaliação antropométrica do paciente. 

PARÂMETROS AVALIADOS 
RESULTADOS 

ENCONTRADOS 

Peso 78,3 kg 

Altura 1,61m 

IMC 30,21 Kg/m² - Obesidade I 

Resultados obtidos na avaliação antropométrica. 

 

Além disso, o paciente relatou que habitualmente 

acordava na madrugada sentindo falta de ar, sentia azia 

algumas vezes e consumia álcool de 1 a 3 vezes por semana. 

O consumo de bebida alcoólica não é recomendado para 

indivíduos com hipertrigliceridemia (FORD et al., 2009). A 

combinação de um consumo excessivo de etanol e ácidos 

graxos saturados potencializa a elevação da trigliceridemia. A 

inibição da lipase das lipoproteínas pelo excesso de etanol e a 

consequente redução na hidrólise de quilomícrons parecem 

justificar a lipidemia induzida pelo etanol. Além disso, o produto 

da metabolização do álcool é a Acetilcoenzima A (acetil-CoA), 

principal precursora da síntese de ácidos graxos (SBC, 2017). 

 

USO DE MEDICAMENTOS E INTERAÇÃO COM ALIMENTOS 

 

Foi relatado o uso de Sinvastatina (1 comprimido por dia) 

e a suplementação de Ômega-3 em cápsulas (2 vezes ao dia) 

prescritos pelo médico para atenuar o quadro de dislipidemia. 

A terapia medicamentosa com sinvastatina pode 

apresentar interação com determinados nutrientes. Segundo a 

ANVISA (2016; 2015), o suco de toranja (Grapefruit) possui 

componentes que interferem no metabolismo de certos 

medicamentos como a sinvastatina. O suco de grapefruit 
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contém um ou mais componentes que inibem o CYP3A4 e 

podem aumentar os níveis plasmáticos de medicamentos 

metabolizados por este sistema enzimático. O efeito do 

consumo típico (um copo de 250 mL diariamente) é mínimo 

(aumento de 13% nos níveis plasmáticos da atividade inibitória 

da HMG-CoA redutase, conforme medido pela área sob a curva 

de concentração-tempo) e sem importância clínica. 

Entretanto, uma vez que quantidades muito grandes 

aumentam significativamente os níveis plasmáticos da atividade 

inibitória da HMG-CoA redutase o suco de grapefruit deve ser 

evitado (ANVISA, 2015), devendo não ser prescrito em 

condutas dietoterápicas simultaneamente a essa terapia 

medicamentosa. 

 

HÁBITOS ALIMENTARES 

 

De acordo com o inquérito alimentar realizado, o 

paciente relatou fazer 6 refeições diárias, com as seguintes 

preferências alimentares: farinha de mandioca, peixe, frutas 

(banana, mamão, melão, maçã e melancia); e aversão 

unicamente a frango.  

Percebeu-se que o consumo alimentar apresentava uma 

grande quantidade de carboidratos na maioria das refeições, 

baixo consumo de frutas e vegetais, embora tenha relatado 

gostar dos mesmos. Além disso, apresentava um baixo 

consumo de leite e derivados, assim como não possuía o hábito 

de consumir alimentos fontes de gordura monoinsaturada.  

O paciente relatou não apresentar alergia ou intolerância 

a nenhum tipo de alimento ou preparação. 

A anamnese alimentar do paciente está disposta no 
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Quadro 1. 

 

Quadro 1. Inquérito alimentar do paciente. 

REFEIÇÕES/ 
HORÁRIOS 

ALIMENTOS/ 
PREPARAÇÕES 
CONSUMIDAS 

MEDIDAS 
CASEIRAS 

Desjejum – 6:30 
ou 7:00h 

Bolacha Cream Cracker 
Integral; ou 

10 a 15 unidades 

Bolacha 3 de Maio; ou 
Quantidade não 
mensurada 

Pão Integral 
Queijo Coalho 

2 fatias 
1 fatia grande 

Café  2 xícaras 

Lanche – 9:00h 

Banana in natura; ou 1 unidade 

Rapadura 
Quantidade não 
referida 

Almoço – 11:00 
ou 11:30h 

Carne Bovina (assada na 
brasa) 

3 pedaços 

Feijão com Carne 1 e ½ concha 

Arroz Branco 2 conchas  

Farinha de Mandioca 3 colheres de sopa 

Lanche – 14:00 
ou 15:00h 

Rapadura 
Quantidade não 
referida 

Jantar – 18:00 ou 
18:30h 

Cuscuz ou  
Arroz de Leite  
 
Carne Bovina (assada na 
brasa); ou  

2 pratos 
 
3 pedaços 

Sopa; ou 2 pratos 

Papa de Maisena 1 prato cheio 

Ceira/Colação 
20:00h 

Maçã ou Mamão; ou 
Quantidade não 
mensurada 
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Bolachas 
Quantidade não 
mensurada 

Refeições habituais realizadas pelo paciente. 

 

No Brasil, tem-se observado que a dieta vigente 

apresenta maior participação de alimentos com excesso de 

calorias provenientes de açúcares livres e de gorduras 

saturadas e menor presença de frutas, legumes e verduras 

(BRASIL, 2017). 

O padrão alimentar deve ser resgatado por meio do 

incentivo à alimentação saudável, juntamente da orientação 

sobre a seleção dos alimentos, o modo de preparo, a 

quantidade e as possíveis substituições alimentares, sempre 

em sintonia com a mudança do estilo de vida (SBC, 2017). 

 

CONDUTA DIETOTERÁPICA RECOMENDADA 

 

Cálculo das Necessidades Energéticas 

 

Para a realização do cálculo das necessidades 

energéticas, foi utilizado, inicialmente, uma redução de 10% do 

peso atual, conforme o cálculo a seguir:  

 

 

 

 

 

A taxa de metabolismo basal (TMB) foi estimada 

considerando a faixa etária de ≥ 60 anos segundo a FAO/WHO 

(2001): 

 

Peso atual - 10%  

78,3 - 10% 

70,47 ≈ 70,5 kg 
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TMB = (11,711 x peso) + 587,7 

TMB = (11,711 x 70,5) + 587,7 

TMB = 1.413,33 Kcal/dia 

 

Para calcular o valor energético total (VET) foi utilizado o 

coeficiente de atividade física (AF) 1,85, valor médio para 

atividade moderadamente ativa para estimar o gasto energético 

em 24 horas segundo o estilo de vida e a intensidade da 

atividade física habitual (FAO/WHO, 201), tendo em vista que a 

atividade predominante do paciente é a agricultura. O cálculo 

foi procedido conforme o proposto pela FAO/WHO (2001): 

 

VET = TMB x AF 

VET = 1.413,33 x 1,85 

VET = 2.614,66 Kcal/dia 

 

Distribuição dos Macronutrientes e Planejamento Alimentar 

 

A distribuição dos macronutrientes foi baseada nas DRI’s 

(2002), como consta na Tabela 3. 

A dieta proposta no plano alimentar caracterizou-se 

como hipocalórica, normoglicídica, normoproteica e 

normolipídica, dividida em 6 refeições diárias, com distribuição 

dos equivalentes de forma proporcional, evitando o excesso de 

alimentos em determinadas refeições e de grandes intervalos 

entres as mesmas.   
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Tabela 3. Distribuição dos macronutrientes. 

Distribuição dos macronutrientes em percentual, quilocalorias e gramas. 

 

Importante salientar que para o tratamento da 

hipercolesterolemia recomendam-se no máximo 7% das 

calorias na forma de ácidos graxos saturados e, segundo os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o consumo médio atual deste ácido é de 9% (LEVY et al., 2012). 

O consumo de gorduras saturadas deve ser limitado, 

porém o mais importante é sua substituição parcial por 

insaturadas − principalmente por poliinsaturadas, que estão 

associadas à diminuição de CT e LDL-c, como também estão 

relacionadas à diminuição de eventos e morte cardiovasculares 

(BERGER et al., 2015; WILLIANS; SALTER, 2016). 

O plano alimentar proposto ao paciente está descrito no 

Quadro 2. 

  

MACRONUTRIENTE 
PERCENTUAL 

(%) 
CALORIAS 

(Kcal) 
GRAMAS 

Carboidrato 55 1.438,06 359,52 

Proteína 20 522,93 130,73 

Lipídeo 25 653,67 72,63 
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uadro 2. Plano alimentar proposto. 

REFEIÇÕES MEDIDAS CASEIRAS 

DESJEJUM (6:30h) 

Mamão com Chia 
Mamão Papaia 
Sementes de Chia 
Pão com Queijo 
Pão de Forma Integral 
Queijo Coalho 
Café com Adoçante 
Café 
Adoçante Natural 

 
½ unidade pequena 
1 colher de sopa 
 
2 fatias 
1 fatia média 
 
1 xícara 
5 gotas 

LANCHE (9:00h) 

Banana com Aveia 
Banana Prata 
Farinha de Aveia  

 
1 unidade 
1 colher de sopa cheia 

ALMOÇO (11:30h) 

Salada Crua com Abacate 
Tomate, cebola roxa, alface, 
coentro e orégano 
Abacate picado 
Filé de Peixe Grelhado 
Filé de Peixe 
Feijão com Legumes e Abóbora 
Feijão Carioca 
Chuchu, coentro, cebola, alho e 
cenoura 
Abóbora Cozida 
Arroz com Cenoura e Couve 
Arroz Integral 
Couve e cenoura 
Melancia ao Natural 
Melancia 

 
 
Quantidade desejada 
2 colheres de sopa 
 
1 unidade pequena 
 
2 conchas e meia 
 
Quantidade desejada 
2 pedaços médios 
 
10 colheres de sopa 
Quantidade desejada 
 
3 fatias pequenas 

LANCHE (14:30h) 
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Tapioca Integral com Queijo 
Tapioca 
Queijo Coalho 
Farinha Aveia 
Leite com Canela 
Leite Desnatado 
Canela 

 
1 unidade pequena 
1 fatia média 
1 colher de sopa 
 
1 copo médio 
1 pau ou 1 colher de chá 

JANTAR (18:30h) 

Vinagrete com Azeite 
Tomate, cebola, coentro e 
pimentão 
Azeite de Oliva 
Soja com Legumes 
Soja – proteína texturizada 
Óleo de soja 
Chuchu, cenoura, cebola, alho, 
coentro e pimentão 
Inhame Cozido 
Inhame 
Laranja ao Natural 
Laranja 

 
 
Quantidade desejada 
2 colheres de chá 
 
4 colheres de sopa 
1 colher e meia de chá 
 
Quantidade desejada 
 
2 unidades médias 
 
1 unidade pequena 

CEIA (21:30h) 

Vitamina de Maçã com Banana e 
Aveia 
Maçã Vermelha 
Banana Prata 
Leite Desnatado 
Farinha Aveia 

 
 
1 unidade pequena 
1 unidade grande 
1 copo médio 
1 colher e meia de sopa 

Cardápio proposto no plano alimentar do paciente. 

 

Adicionalmente, procurou-se reorientar o paciente com 

relação a alguns hábitos alimentares, como por exemplo, o 

consumo excessivo de carnes vermelhas, carboidratos simples 

e bebida alcóolica, recomendando uma maior quantidade de 

vegetais. Para isso, foram sugeridas algumas preparações 

diversificadas, enriquecidas com vários tipos de vegetais a fim 

de evitar a monotonia nas refeições. Dentre elas, foi introduzido 
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filé de peixe, proteína texturizada de soja, feijão com legumes, 

arroz com vegetais e uma diversidade de frutas distribuídas ao 

longo do dia.   

Foram introduzidos no plano dietético, alimentos fontes 

de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas como principais 

fornecedores lipídicos, como por exemplo, abacate, azeite de 

oliva extra-virgem e sementes de chia. Além disso, foi sugerido 

o consumo de leite desnatado em conjunto com a canela, 

somando seu efeito termogênico ao leite.  

Uma das medidas de controle da hipertrigliceridemia de 

causa secundária, observada na obesidade e no diabetes, é 

manter o controle de gorduras e a adequação no consumo de 

carboidratos, com ênfase na restrição de açúcares (SANTOS et 

al., 2013). 

 

EVOLUÇÃO DIETOTERÁPICA 

 

O retorno do paciente aconteceu 10 dias após a entrega 

do plano alimentar, onde foi realizada uma nova avaliação 

antropométrica, obtendo-se os seguintes dados como consta no 

Tabela 4: 

 

Tabela 4. Dados antropométricos obtidos na primeira e 

segunda consulta. 

PARÂMETROS 
AVALIADOS 

1ª CONSULTA 2ª CONSULTA 

Peso 78,3 kg 75,9 kg 

Altura 1,61 m 1,61 m 

IMC 30,21 kg/m2 29,28 kg/m2 

Comparação dos resultados obtidos nas avaliações antropométricas 

da primeira e segunda consulta. 



CONDUTA DIETOTERÁPICA COMO PROMOTORA DE REEDUCAÇÃO 
ALIMENTAR PARA OBESIDADE E DISLIPIDEMIA NA FASE IDOSA: UM ESTUDO 

DE CASO 

278 
 

A partir dos dados obtidos, observou-se que o paciente 

obteve uma redução de 2,4 kg de peso corporal no período de 

10 dias. Com isso, houve também uma redução no IMC, onde 

o mesmo saiu do estado nutricional de obesidade classe I para 

o de pré-obesidade. Novamente, justificando-se a ausência dos 

dados paras as circunferências da cintura e do quadril, ocorreu 

pela desatenção no momento do atendimento, não havendo 

parâmetro comparativo. 

O paciente relatou estar seguindo criteriosamente o 

cardápio qualitativo, mas ainda não havia conseguido adaptar-

se às medidas caseiras preconizadas na dietoterapia. Além 

disso, relatou estar seguindo as orientações quanto à redução 

no consumo de carnes vermelhas, com substituição por peixes 

e soja, bem como durante esse período de 10 dias, não houve 

ingestão de bebida alcóolica.  

Em relação às manifestações clínicas que o paciente 

apresentava como a falta de ar durante o sono, obteve 

melhoras, afirmando que estava dormindo com mais qualidade. 

O mesmo relatou ter sentindo azia e suspeitou do 

medicamento, então suspendeu o uso por conta própria nos 

três últimos dias anteriores ao retorno e afirmou estar se 

sentindo melhor. Diante disso, o paciente foi aconselhado a 

retornar ao médico e comunicar o sintoma bem como a 

interrupção da medicação. 

Não foi possível reavaliar exames bioquímicos do 

paciente, visto que houve um intervalo de apenas 10 dias entre 

a primeira consulta e o retorno. Entretanto, foi aconselhada a 

realização de novos exames para que fossem avaliados no 

retorno seguinte.  
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CONCLUSÕES  

 

Observou-se que a terapia nutricional é a peça-chave no 

tratamento e prevenção da obesidade e dislipidemias, 

especialmente na fase idosa, por meio da reeducação 

alimentar. É evidenciada a importância de manter um 

acompanhamento periódico destes pacientes, com orientações 

promotoras de hábitos alimentares saudáveis, a fim de garantir 

a prevenção e/ou redução dos agravos à saúde, aumentando a 

expectativa de vida da população. 
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RESUMO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, 
inflamatória e sistêmica. Não tem cura e apresenta piora do 
quadro com estilos de vida não saudáveis. O objetivo do 
trabalho foi caracterizar os pacientes com artrite reumatoide 
quanto ao estado nutricional e consumo alimentar de 
macronutrientes, aspectos sócioeconômicos e clínicos da 
doença. Foram selecionados 59 pacientes com artrite 
reumatoide, do sexo feminino, com idades entre 20 e 70 anos, 
voluntários, que fazem acompanhamento clínico no setor de 
reumatologia da Universidade Federal de São Paulo – 
UNIFESP. Foi aplicado um questionário, para obter 
informações socioeconômicas, de antecedentes familiares para 
doenças crônicas não transmissíveis, uso de medicamentos e 
presença de doenças, além de uma avaliação nutricional e 
aplicação de 3 recordatórios de 24h, sendo dois durante a 
semana e um no final de semana. A média de idade foi de 55,2 
± 10,9 anos, diagnosticadas entre a terceira e quinta década de 
vida. Segundo o IMC, 60% se encontravam com sobrepeso, 
26,7% com obesidade, 13,3% eutróficos e nenhuma com 
caquexia. A ingestão energética encontrava-se abaixo do 
recomendado e os percentuais de consumo de macronutrientes 
em relação ao valor energético total estavam adequados com 
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os valores de referência. As pacientes apresentaram estado 
nutricional inadequado, devendo continuar sendo 
acompanhadas de forma a orientar estilo de vida saudáveis. 
Palavras-chave: Artrite reumatoide. Consumo alimentar. 
Avaliação nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença de origem 

autoimune, crônica e progressiva, que acomete a membrana 

sinovial das articulações, podendo levar a deformidades 

irreversíveis devido às erosões ósseas e da cartilagem (MOTA 

et al., 2013; MOTA et al., 2012). Segundo os dados do 

Ministério da saúde (2013), no Brasil, 0,5 a 1% da população é 

acometida com AR, apresentando duas a três vezes maior 

incidência em mulheres, em especial as acima de 40 anos. O 

acometimento da doença compromete a realização de 

atividades diárias e profissionais, está associada ao aumento 

de risco de comorbidades e, em casos mais avançados e 

graves, o indivíduo fica incapacitado e termina por se aposentar 

precocemente (MARTINEZ, 2013). Embora se tenha bons 

avanços dos últimos anos, a etiologia da artrite reumatoide é 

complexa e pouco compreendida. Diversos fatores têm sido 

associados, tais como: fatores ambientais, genéticos e 

imunológicos. Isoladamente, esses fatores não induzem à 

doença, mas a associação deles pode ser determinante para o 

seu desenvolvimento (KLARESKOG; WEDREN; 

ALFREDSSON, 2009; GOELDNER et al., 2011; FIRESTEIN, 

2016). 

A doença se manifesta, na maioria das vezes, de forma 

insidiosa, o que dificulta o diagnóstico adequado e precoce. Os 
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sintomas de predominância incluem fadiga, fraqueza, febre 

baixa, perda de apetite e dor articular. Além de rigidez e mialgia 

que podem aparecer antes do edema articular (LEE; 

WEINBLATT, 2001; MOTA et al., 2013), os indivíduos 

acometidos podem apresentar qualidade de vida reduzida, 

devido à presença de dor contínua, deformidades físicas, 

incapacidade de desenvolver atividades cotidianas e de 

trabalhar, uso de medicamentos por toda a vida e de seus 

efeitos adversos (POLLARD; CHOY; SCOTT, 2005; MELLA; 

BERTOLO; DALGALARRONDO, 2010). Por ser uma doença 

autoimune, a AR não possui cura. Os objetivos dos tratamentos 

são controlar os processos de inflamações, amenizar a dor, 

dificultar a progressão da doença e suas comorbidades 

associadas, para assim preservar a capacidade funcional e 

proporcionar uma melhor qualidade de vida (MORELAND; 

CANNELLA, 2016).   

O estado nutricional dos pacientes acometidos com 

artrite reumatoide é de extrema importância para eficácia do 

tratamento medicamentoso. A artrite reumatoide, por se tratar 

de uma doença inflamatória de grande impacto para a saúde, 

leva em longo prazo a alterações na composição corporal dos 

indivíduos acometidos. O excesso de peso compromete a 

saúde das articulações, predispondo ao risco aumentado de dor 

e incapacidade de realização das atividades diárias; bem como 

exacerba o quadro inflamatório e promove maior risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Já o estado 

nutricional deficitário, em especial nos casos graves de perda 

acentuada de massa muscular, a caquexia reumatoide (CR) 

agrava o estado de saúde dos pacientes com artrite reumatoide 

(ROUBENOFF, 2009), sendo considerado um importante fator 

de piora da doença reumática.  
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Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi 

caracterizar os pacientes com artrite reumatoide quanto o 

estado nutricional e consumo alimentar de macronutrientes, 

assim como aspectos sócioeconômicos e clínicos da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram selecionadas 59 pacientes com artrite 

reumatoide, do sexo feminino, com idades entre 20 e 70 anos, 

voluntárias, que fazem acompanhamento clínico no setor de 

reumatologia da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP.  

Foi aplicado um questionário, a fim de obter informações 

socioeconômicas, de antecedentes familiares para doenças 

crônicas não transmissíveis, uso de medicamentos e presença 

de doenças. A seleção dos participantes foi realizada a partir 

dos seguintes critérios de inclusão: presença de artrite 

reumatoide e faixa etária acima citada, ausência de doenças 

crônicas ou agudas, tais como: diabetes mellitus, disfunções da 

tireoide, condições inflamatórias agudas, câncer, doenças 

renais e utilização de suplementos vitamínico-minerais, 

excetuando cálcio e vitamina D, por fazerem parte do 

tratamento medicamentoso dos pacientes. As pacientes 

tabagistas também não foram incluídas no estudo. 

Todas as participantes foram esclarecidas sobre os 

procedimentos aos quais foram submetidas, assim como da 

demanda de tempo necessária para a realização do estudo. 

Foram informadas também sobre o direito de desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento, sem 

constrangimentos. 

As participantes assinaram o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido, que descreve as informações sobre o 

projeto, de acordo com a Resolução CNS nº 196/96, itens III, IV 

e V, que tratam da proteção dos participantes e orienta 

procedimentos referentes às pesquisas que necessitem 

experiências com humanos. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo e apresentada ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP. 

 

ANÁLISES PROPOSTAS NO ESTUDO 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

PESO 

Para aferição do peso, utilizou-se uma balança 

antropométrica com graduação de 100g, onde as participantes 

foram posicionadas no centro da balança, descalças, usando a 

menor quantidade de roupa possível, em posição ereta e com 

os braços estendidos ao longo do corpo. 

 

ESTATURA 

 

A estatura foi aferida utilizando um antropômetro contido 

na própria balança, onde a participante permaneceu com os pés 

juntos, descalços e braços estendidos ao longo do corpo, 

olhando para a linha do horizonte com a cabeça formando um 
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ângulo de 90o. 

 

ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA 

O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado 

dividindo-se o peso atual pela altura ao quadrado, sendo o peso 

em quilogramas e a altura em metros. O resultado foi analisado 

de acordo com a classificação proposta pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2000). 

 

IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA 

 

Esta medida foi realizada com as pacientes deitadas em 

decúbito dorsal, estando pernas e braços afastados do corpo. 

Após a assepsia da pele, foram colocados dois eletrodos (um 

distal e outro proximal) no pé direito e dois eletrodos na mão 

direita (DE LORENZO, 2000). 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 

Para avaliação do consumo alimentar foi utilizado o 

método do recordatório alimentar de 24h de três dias, sendo 

dois dias durante a semana e mais um dia no final de semana. 

A análise dos alimentos consumidos pelas participantes da 

pesquisa, foi feita por meio do software NutWin, do 

Departamento de Informática da Escola Paulista de 

Medicina/UNIFESP e a adequação das dietas realizada por 

meio das DRIs de 2002 (IOM, 2002), considerando os 

macronutrientes. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do 

software Statistica versão 8.0. Inicialmente foram testadas a 

normalidade através do teste W de Shapiro-Wilk, e a 

homogeneidade de variância, com o teste de Levene 

considerando a população do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES 

 

As participantes com artrite reumatoide foram recrutadas 

no período de março de 2011 a outubro de 2012. O prontuário 

eletrônico das pacientes foi utilizado como uma pré-seleção, 

considerando os fatores de inclusão propostos no trabalho. 

Estas deveriam estar estáveis quanto ao tratamento 

medicamentoso em pelo menos três meses e não possuir 

doenças crônicas, além da não utilização de suplementos 

vitamínico-minerais. Após a fase de pré-seleção, foi realizado 

um contato telefônico para confirmação dos dados e também o 

convite para a participação do estudo. Das 70 pacientes que se 

enquadraram nos critérios estabelecidos, 59 aceitaram fazer 

parte da pesquisa. Destas, 46 concluíram o protocolo 

experimental. A tabela 1 mostra o perfil das participantes com 

artrite reumatoide. 
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Tabela 1. Distribuição das pacientes com artrite reumatoide, 

segundo os aspectos socioeconômicos e clínicos. São Paulo, 

2013.          

  Variáveis n         % 

Dados socioeconômicos   

Escolaridade (anos)   

Ensino fundamental incompleto 19 47 

Ensino fundamental completo   7 17 

Ensino médio incompleto   1 3 

Ensino médio completo   8 20 

Ensino superior incompleto      3 8 

Ensino superior completo      2 5 

Renda familiar   

< 1 s.m 1 3 

1-2 s.m          17 46 

2-3 s.m          12 32 

3-5 s.m 4 11 

> 5 s.m 3 8 

Dados Clínicos   

Idade do diagnóstico (anos)   

< 16 5 12 

17-25 4 10 

26-32 7 17 

33-41          10 24 

42-50   9 21 

51-59   6 14 

> 60    1 2 

Tempo da doença (anos)   

0-10 14 32 

11-20 13 30 

21-30 10 23 

31-40 4 9 

41-50 1 2 
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51-60 2 4 

  Variáveis n % 

Fator reumatoide                                               

Positivo 36 78 

Negativo 6 13 

AR não específica 4 09 

Grau de atividade da doença   

Remissão 18 46 

Atividade leve 9 23 

Atividade moderada 10 26 

Atividade intensa 2 5 

Classificação funcional (ACR, 1991)   

Sem limitação 23 62 

Limitação de atividades recreativas/lazer 13 35 

Capaz de realizar higiene pessoal, mas 

limitado 1 3 

Erosões ósseas   

Presença 31 70 

Ausência 13 30 

      Variáveis n % 

Prática de atividade física   

Sim 16 36 

Não 29 64 

Modalidades de atividade física   

Caminhada 11 69 

Ginástica/musculação 1 6 

Hidroginástica 1 6 

Dança 2 6 

Yoga 1 3 

 

Os dados socioeconômicos apresentados na tabela 1 

foram obtidos por meio da aplicação de questionário, sendo de 

forma presencial. Apesar de uma prevalência de baixa 
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escolaridade e de baixa renda familiar no grupo estudado, a 

artrite reumatoide é uma doença que atinge as mais diversas 

classes sociais e níveis educacionais. 

As participantes do estudo apresentaram média de idade 

de 55,2 ± 10,9 anos, tendo sido diagnosticadas, em sua maioria, 

entre a terceira e quinta década de vida.  

O diagnóstico da doença baseou-se nos critérios 

estabelecidos pelo colégio americano de reumatologia 

abrangendo uma associação de uma série de sintomas e sinais 

clínicos, achados laboratoriais e radiográficos, sendo o fator 

reumatoide um dos parâmetros utilizados (PINCUS & SOKKA, 

2003). No presente trabalho, foi encontrado fator reumatoide 

positivo em 78% dos casos. Por apresentar baixa sensibilidade 

e especificidade limitada esse biomarcador não deve ser usado 

isoladamente, podendo ainda estar presente em condições 

variadas, sendo reumatológicas ou não (VITTECOQ et al., 

2003). 

Em 2002, o American College of Rheumatology propôs 

outros marcadores rotineiramente usados para avaliar o curso 

e a gravidade da doença: estado nutricional, inflamação 

articular, dificuldade mecânico articular, comprometimento 

extra-articular, a idade do diagnóstico e a presença ou não de 

erosões ósseas. O início precoce (< 16 anos) e a presença de 

erosões ósseas são indícios de mau prognóstico (PINCUS & 

SOKKA, 2003) e foram observados em 12% e 70% dos casos, 

respectivamente. A análise radiográfica permite identificar a 

presença de erosões ósseas e é considerada um dos métodos 

mais objetivos para avaliar a gravidade da AR, sendo capaz de 

detectar alterações ao longo do tempo (SILVA et al., 2006). 

Aplicando o Disease Activity Score (DAS28) e a 

classificação funcional proposta pelo ACR (2002), percebe-se 
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que 46% das participantes estavam em remissão da doença; 

62% não apresentavam limitação para a realização das 

atividades diárias e 63% conviviam com a doença dentro da 

faixa de 0-20 anos. Ainda, o valor médio do DAS-28 foi de 3,05 

± 1,10. A prática de atividade física foi relatada por 36% das 

participantes, sendo a caminhada a modalidade mais frequente 

no grupo. 

Dentre os medicamentos utilizados para o tratamento da 

artrite reumatoide, as drogas modificadoras do curso da doença 

(DMCD) sintéticas foram as mais frequentemente utilizadas e 

estavam, muitas vezes, associadas a outras drogas, 

conhecidas como biológicas (abatecepte, inlixmabe, 

etanercepte, entre outras) e a agentes anti-inflamatórios como 

a prednisona. O ácido fólico foi bastante utilizado em pacientes 

em tratamento com metotrexato e leflunomida; assim como o 

carbonato de cálcio e o colecalciferol e vitamina D para aqueles 

indivíduos em uso de prednisona (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Medicamentos utilizados pelas pacientes com AR. 

São Paulo, 2013. 

Classe n* % 

DMCD 41 100 

Sintético 

Metotrexato 

Leflunomida 

Cloroquina 

 

22 

21 

03 

 

53,7 

51,2 

7,3 

Biológico 13 31,7 

Ácido fólico 13 31,7 

Prednisona 15 36,6 

Ciclobenzaprina 03 7,3 
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Carbonato de 

cálcio 

18 43,9 

Colecalciferol 19 46,3 

Alendronato 15 36,6 

Vitamina D 12 29,3 

Legenda: *n= número de participantes; ∞DMCD- Drogas modificadoras 

do curso da doença. Dados obtidos dos prontuários eletrônicos de 41 

participantes. 

 

Além da AR, as pacientes deste estudo apresentaram 

outras comorbidades, comprometendo ainda mais a qualidade 

de vida dessas pessoas. Nesta pesquisa, 82,6% das 

participantes eram hipertensas e 45,6% e 32,6% apresentaram 

diagnóstico de osteoporose e fibromialgia, respectivamente 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Distribuição percentual de doenças associadas em pacientes com 

AR. São Paulo, 2013. 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

A avaliação nutricional é importante para a identificação 

de problemas e/ou inadequações do estado nutricional em 

qualquer fase da vida e, principalmente, nas enfermidades. O 

aumento da gordura corporal total e/ou visceral representa um 

fator de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica 

e de doenças cardiovasculares (MARTINS et al., 2011) e, em 

se tratando da artrite reumatoide, é imprescindível analisar 

estes parâmetros de forma a reduzir o risco das complicações 

associadas à patologia.  

Para este trabalho, utilizamos o IMC e a análise de 

Bioimpedância elétrica para verificar o estado nutricional das 

participantes. O IMC é um parâmetro bastante usado, por ser 

rápido e de fácil custo, no entanto apresenta alguns problemas, 

existindo diversos pontos de corte para classificá-lo na 

população adulta e idosa. No entanto, para este estudo 

utilizaremos pontos de corte para sobrepeso (IMC> 23) e 

obesidade (IMC>28) específicos para indivíduos com artrite 

reumatoide e segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), para classificar as pacientes que se enquadravam 

abaixo do IMC de 23. Stavropoulos-Kalinoglu e colaboradores 

(2007) estabeleceram uma nova classificação para o IMC, 

baseada na caquexia reumatoide. Essa condição é 

caracterizada pela perda de massa magra e aumento da 

gordura corporal acompanhada de pouca ou nenhuma perda de 

peso (STAVROPOULOS-KALINOGLOU et al.,2007).   

Já a bioimpedância (BIA) tem sido demonstrada como 

um método alternativo para estimar a porcentagem de gordura 

corporal, apresentando resultados bastante semelhantes aos 
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obtidos pela absortometria por dupla emissão de raios x (DEXA 

- método padrão-ouro). Entretanto, a avaliação deve ser 

realizada em indivíduos que estejam dentro do intervalo de 

normalidade de gordura corporal total, uma vez que a BIA tende 

a superestimar a porcentagem de gordura corporal em torno de 

4,40% em mulheres magras e subestimar em 2,71% em 

mulheres obesas. Consideramos o ponto de corte acima de 

32% como fator de risco para a ocorrência de complicações 

associadas à obesidade (MARTINS et al., 2011). 

Os resultados da avaliação nutricional das pacientes com 

artrite reumatoide encontram-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Dados antropométricos das pacientes com artrite 

reumatoide. São Paulo, 2013. 

Variável Média ± DP (n=41) 

Peso 65,5 ± 10,9 

Estatura 1,56 ± 0,10 

IMC 26,3 ± 3,8 

%GC 35,3 ± 6,0 

%MM 73,9 ± 3,1 

Legenda: IMC1- índice de massa corporal; %GC2- gordura corporal; % MM3- 

massa muscular. Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Dados 

não significantes (p>0,05). Valor de p calculado pelo teste t-Student para 

amostras pareadas. 

 

Do total das participantes, 60% apresentaram % de 

gordura corporal (GC) acima de 32%. Para o IMC, 60% estavam 

com sobrepeso, 26,7% com obesidade e 13,3% com IMC 

adequado para a idade e condição de saúde e nenhuma delas 

encontrava-se na faixa de magreza (Tabela 3). Esses 

resultados devem ser usados com cautela devido à presença 
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bastante comum de edemas o que pode superestimar os 

valores de massa muscular e, consequentemente, de peso 

corpóreo. Desse modo, determinou-se a albumina sérica. A 

albumina sérica, quando em baixa concentração, geralmente 

está associada à desnutrição devido a um déficit em sua 

produção (que pode ocorrer em doenças crônicas) ou pode ser 

decorrente da disfunção renal. A hipoalbuminemia também 

pode refletir a existência de reação de fase aguda mediada por 

citocinas durante o estado inflamatório. No presente estudo, 

todas as participantes apresentaram concentrações adequadas 

de albumina, o que sugere a ausência de desnutrição e de 

caquexia reumatoide na população estudada. Os valores 

séricos médios foram 4,35± 0,26 e estão dentro da faixa de 

referência (3,5 a 5,5 g/dL). 

A caquexia reumatoide é uma complicação nutricional 

decorrente do processo inflamatório da artrite. Apesar de os 

mecanismos exatos que levam a esse quadro não estarem 

totalmente esclarecidos, alguns fatores parecem estar 

implicados e incluem a produção exacerbada de citocinas 

inflamatórias, a redução da ação da insulina periférica e a 

inatividade física. Uma das características da caquexia 

reumatoide é o elevado gasto energético de repouso, o qual 

pode ser causado pelo desbalanço entre a síntese e a 

degradação de proteínas decorrente da inflamação. A redução 

da ação da insulina ainda não tem sua causa bem definida, mas 

sugere-se que o TNF-α, produzido tanto pelo músculo 

esquelético como pelos adipócitos, possa interferir na via de 

sinalização desse hormônio. Sendo assim, o TNF-α promove a 

caquexia indiretamente, atuando como mediador da resistência 

à insulina na AR. A redução dos pontos de corte do IMC e a 

reclassificação de sobrepeso e obesidade em pacientes com 
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AR baseada nestas possíveis alterações metabólicas podem 

ser importantes na investigação de fatores de risco para 

doenças cardiovasculares e levar a uma diminuição do número 

de casos de mortalidade entre esses indivíduos. 

(STAVROPOULOS-KALINOGLOU, et al.,2007). 

Por ser uma doença multifatorial, a obesidade se 

caracteriza como uma doença de difícil etiologia e manejo. 

Sabe-se que a interação entre fatores ambientais, 

comportamentais, culturais, genéticos, fisiológicos e 

psicológicos são as principais causas para o excesso de peso 

(ANDRADE; MAGALHÕES, 2009). A obesidade apresenta 

ampla associação com doenças como hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), doença cardíaca coronariana, diabetes tipo 2, 

dislipidemias, entre tantas outras. As transformações nos 

hábitos de vida e na dieta das pessoas apresentam forte 

relação com a crescente industrialização, urbanização e 

mecanização, favorecendo uma dieta rica em calorias, pobre 

em nutrientes e a base de gorduras e açúcares que tem como 

consequência a obesidade e os distúrbios dos lipídios 

(HOWARD; RUOTOLO; ROBBINS, 2003). 

A aptidão por hábitos alimentares saudáveis em conjunto 

com a prática de atividade física contribui para a redução do 

risco de devolver doenças crônico-degenerativas (DCNT). 

Desse modo, as estratégias de educação nutricional devem ser 

planejadas e ajustadas, com o objetivo de adequar a realidade 

do paciente e assim novos hábitos serem firmados (TEIXEIRA 

et al.,2013).  Algumas atitudes para a melhoria da qualidade de 

vida e redução de peso corporal são indicadas por especialistas 

no assunto, como a escolha por uma dieta com alimentos mais 

naturais possíveis, pobre em gorduras saturadas e carboidratos 

refinados, restrição da ingestão de álcool, aumento na ingestão 
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hídrica, prática de atividade física regular, dentre outras ações 

(FEDERAÇÃO LATINO-AMERICANA DE ENDOCRINOLOGIA; 

FEDERAÇÃO LATINO-AMERICANA DE OBESIDADE, 2015).  

Os alimentos funcionais são alimentos que contém 

substâncias biologicamente ativas que atuam no organismo 

com maior proporção na proteção à saúde, retardando 

processos que conduzem a doenças crônicas e degenerativas 

(AGOSTONI; MORENO; SHAMIR, 2015).  Como exemplo de 

alimento funcional são os peixes, outros produtos do mar e 

algumas oleaginosas, que são ricos em ácidos graxos poli-

insaturados (w-3), que apresenta potencial de atuação na 

prevenção de doenças cardiovasculares e câncer (NOAKES, 

2013). Além de que, a suplementação de óleo de peixe e azeite 

alivia diversos parâmetros clínicos e laboratoriais da atividade 

da doença em pacientes com AR (BERBERT, 2005). O EPA e 

DHA possuem propriedades anti-inflamatórias, são precursores 

da síntese de prostaglandinas imunomoduladoras e anti-

inflamatórias (TURCHINI; G.M et al., 2012). 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 

Para avaliar a ingestão de macronutrientes, foi realizado 

o recordatório alimentar de 24h em três dias não consecutivos, 

sendo um dia de final de semana. A tabela 4 mostra os 

resultados referentes à ingestão de macronutrientes e energia, 

calculados com o software Nutwin. Foram excluídas da 

avaliação as participantes que apresentaram apenas 1 ou 2 

recordatórios alimentares. A adesão foi de 89,1%. 

De acordo com o Institute of Medicine (IOM, 2003), a 

EER (Necessidade Estimada de Energia) pode ser determinada 

por meio da fórmula: EER (kcal) = 354,1 – (6,91 x idade [a]) + 
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coeficiente de atividade física x (9,36 x peso [kg] + 726 x 

estatura [m]). Recomenda-se que o uso da equação para 

indivíduos eutróficos seja estendido para aqueles com 

sobrepeso e obesidade (IOM, 2003). Para os cálculos, 

considerou-se um coeficiente de atividade física de 1,0 para os 

indivíduos sedentários e de 1,12 para aqueles que praticam 

atividade física leve. 

Tabela 4. Valores de ingestão de energia e macronutrientes, 

segundo o tempo de avaliação. 

Variável Média ± DP (n=41) %  DRIS 

Energia (kcal) 1443,3 ± 520,3 - 1883,4 ± 

141,7 

Proteína (g) 65,8 ± 9,5 64,7 ± 19,7 10 - 35% 

Carboidrato 

(g) 

212,0 ± 24,0 20,3 ± 6,7 45 - 65% 

Lipídio (g) 45,5 ± 4,8     31,9 ± 12,7        20 - 35% 

Legenda: Dados apresentados na forma de média ± desvio-padrão. Dados 

não significativos (p>0,05). Aplicado o teste t de Student- pareado. 

 

O valor energético total (VET) médio (±DP) foi de 1438,2 

± 511,3. Já os do EER foram de 1883,4 ± 141,7.  

Os valores médios da ingestão de carboidratos, 

proteínas e lipídeos foram ajustados pela variabilidade intra e 

interpessoal. Os dados assim obtidos foram usados para o 

cálculo do % de adequação e comparados às referências 

preconizadas pelo IOM (2003), ou seja, 45 a 65% do VET para 

carboidratos, 10 a 35% para proteínas e, 20 a 35% para 

lipídeos. 

Os percentuais de consumo de carboidratos, proteínas e 

lipídeos em relação ao VET foram de 64,68 ± 19,7 e 20,36 ± 

6,73 e 31,95 ± 12,67, respectivamente e estavam adequados 
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de acordo com os valores de referência preconizada pelas DRIs 

(2005), embora a ingestão energética esteja abaixo das 

necessidades recomendadas. A redução da ingesta de calorias 

no caso das pacientes com AR pode estar associada aos 

sintomas inerentes à doença como perda da função 

motora,fraqueza, fadiga, dor e também às reações adversas da 

terapia medicamentosa que pode levar à ocorrência de 

náuseas, dispepsia e alteração no paladar (LEE; WEINBLATT, 

2001; MOTA et al., 2013). Além disso, a existência de sub-

relatos no recordatório de 24h pode ter influenciado as 

estimativas de ingestão calórica e de macronutrientes. 

 

CONCLUSÕES 

 

Findo o trabalho, se pode observar no grupo estudado 

que o diagnóstico, em sua maioria, se da entre a terceira e 

quinta década de vida, em pacientes de baixa escolaridade e 

de baixa renda familiar. Além da AR, as pacientes 

apresentaram outras comorbidades, com maior prevalência de 

hipertensão arterial, osteoporose e fibromialgia. Compreende-

se que mesmo sendo uma doença de elevado impacto sobre a 

função e a qualidade de vida dos pacientes, a maioria não 

apresentava limitação para a realização das atividades diárias 

e 63% conviviam com a doença dentro da faixa de 0-20 anos.  

Com relação ao consumo alimentar, a ingestão 

energética se encontra abaixo das necessidades 

recomendadas, podendo estar relacionada aos sintomas e 

tratamentos inerentes a doença.  

De acordo com a avaliação nutricional, conclui-se que o 

estado nutricional que teve maior prevalência nas pacientes 

participantes da pesquisa foi o sobrepeso e obesidade, 
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consequentemente o % de gordura corporal acima do desejado, 

o que pode comprometer a saúde das articulações e predispor 

ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis. 

Atendendo que a AR é uma doença inflamatória e o 

estado nutricional inadequado pode interferir diretamente no 

quadro clínico, desta forma, vale ressaltar o papel do 

profissional de nutrição a fim de conscientizar sobre as 

complicações causadas pelos maus hábitos alimentares e para 

que seja estimulada uma alimentação equilibrada. A 

alimentação adequada pode ser uma coadjuvante do 

tratamento da doença, colaborando com a promoção de uma 

melhor prognóstico e melhor qualidade de vida dos pacientes 

acometidos com artrite reumatoide. 
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RESUMO: Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 
apresentam alterações nutricionais a curto e longo prazo, 
estando associadas à má absorção de nutrientes e redução no 
consumo alimentar. Dessa forma, o objetivo do estudo consiste 
em descrever as deficiências de nutrientes em obesos 
submetidos às técnicas cirúrgicas bypass gástrico em Y de 
Roux e gastrectomia vertical. Trata-se de um estudo de revisão 
de literatura. O levantamento bibliográfico considerou artigos 
publicados entre os anos de 2007 a 2017, através das bases de 
dados Lilacs e Scielo. As alterações no estado nutricional 
podem surgir após as primeiras semanas e/ou ao longo de 
anos. As alterações nutricionais mais comuns, relacionadas as 
técnicas cirúrgicas, envolvem a deficiência de ferro, cálcio, 
vitaminas D, B12 e ácido fólico. Entretanto, a literatura 
demonstra que pacientes submetidos à técnica bypass gástrico 
em Y de Roux apresentam alterações nutricionais de maior 
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magnitude, decorrentes do seu componente disabsortivo, o qual 
é responsável pela diminuição da biodisponibilidade de 
nutrientes. Sendo assim, os estudos evidenciam que a cirurgia 
bariátrica promove deficiências nutricionais, independente da 
técnica utilizada. No entanto, a técnica bypass gástrico, por 
envolver a disabsorção de nutrientes, resulta em deficiências 
em níveis mais elevados. Existe a necessidade da realização 
de estudos clínicos prospectivos e controlados nessa temática 
por ser limitado o número de pesquisas que comparem grupos 
de pacientes submetidos às diferentes técnicas cirúrgicas. 
 

Palavras-chave: cirurgia bariátrica; gastrectomia vertical; 

deficiências nutricionais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade mórbida tem crescido expressivamente em 

todo o mundo. No Brasil, afeta cerca de 3,7 milhões de 

indivíduos, estando diretamente ligada a doenças crônicas não 

transmissíveis como cardiopatias, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doenças 

articulares, doenças hepáticas e apneia do sono (SANTOS; 

LIMA; SOUZA, 2014).  

O tratamento conservador pode produzir bons resultados 

a longo prazo, entretanto, a intervenção cirúrgica foi 

reconhecida pelo Ministério da Saúde desde 1999 como 

método eficaz no controle da obesidade e consequências, 

sobretudo em obesos com índice de massa corpórea (IMC) 

maior que  40kg/m2 e os que não obtém êxito no tratamento 

convencional (JÓIA-NETO; LOPES-JUNIOR, 2010; 

MENEGOTTO, 2012). 
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 O número de cirurgias cresceu de forma expressiva nos 

últimos anos. Estudos evidenciaram entre o período de 2000 e 

2008, um aumento de 10 vezes e 6,5 vezes deste procedimento 

nos Estados Unidos e Brasil, respectivamente (SANTOS; LIMA; 

SOUZA, 2014; SAVINO; ZUNDEL; CARVAJAl, 2013). As 

técnicas cirúrgicas podem ser classificadas com base no seu 

mecanismo primário de ação. São denominadas restritivas, 

quando limitam a ingestão de alimentos e promovem saciedade 

precoce através da diminuição da capacidade gástrica, 

disabsortivas quando através da retirada de um segmento 

intestinal, o sítio de absorção de nutrientes é afetado, além das 

mistas, que envolve os dois mecanismos (SAVINO; ZUNDEL; 

CARVAJAl, 2013; CUNHA et al., 2010). 

 Dentre as técnicas existentes, o bypass gástrico com 

derivação em Y de Roux e a gastrectomia vertical (Sleeve) têm 

sido mais comumente utilizados. A primeira é uma técnica 

mista, com restrição e disabsorção, podendo ou não utilizar anel 

para contenção do estômago. É considerada padrão-ouro 

devido à alta eficiência e baixa morbimortalidade e é a mais 

realizada atualmente no contexto mundial. Já a gastrectomia 

vertical é um procedimento cirúrgico restritivo, no qual ocorre 

remoção de 70% a 80% do estômago além de promover a 

redução da grelina, um importante componente hormonal 

SAVINO; ZUNDEL; CARVAJAl, 2013; PAPAPIETRO,  2012; 

ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA, 2012).  
Estudos têm demonstrado que os pacientes submetidos 

à cirurgia bariátrica apresentam alterações nutricionais que 

podem surgir após as primeiras semanas e/ou ao longo de 

anos, variando desde deficiências vitamínico-minerais até 

manifestações de desnutrição energético-proteica, as quais 

podem ser justificadas pelas mudanças anatomofisiológicas 



DEFICIÊNCIAS DE MICRONUTRIENTES APÓS GASTRECTOMIA VERTICAL E 
BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

308 
 

associadas à má absorção de nutrientes, redução drástica no 

consumo de alimentos e surgimento de intolerância alimentar. 

Independente da técnica utilizada, as deficiências nutricionais 

se instalam e, dentre elas, destacam-se as vitaminas 

lipossolúveis (A, D, E e K ), vitamina C, vitaminas do complexo 

B (B1 e B12), ferro, cálcio, zinco, cobre e ácido fólico 

(PEDROSA et al., 2009; SANTOS et al., 2012). 

As vitaminas e os minerais são extremamente 

importantes para a manutenção da saúde e influenciam direta 

e indiretamente diversos processos biológicos, inclusive 

atuando no controle do peso corporal, através da regulação do 

apetite e fome, absorção de nutrientes, homeostase de glicose, 

metabolismo de lipídios e carboidratos. O diagnóstico de 

alterações nutricionais quase sempre ocorre tardiamente, visto 

que os sintomas são na maioria das vezes inespecíficos e nem 

sempre evidenciados ao exame físico, pois os sinais clínicos 

surgem geralmente na evolução da deficiência. Desta forma, 

torna-se imprescindível a realização de exames laboratoriais 

para detectá-las precocemente (BORDALO et al, 2011; 

DELOSSO; SILVA; CUNHA, 2013). 

O equilíbrio de macro e micronutrientes contribuem no 

processo de perda ou manutenção de peso em longo prazo nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Logo, o 

acompanhamento nutricional é essencial e deve ser periódico e 

contínuo, a fim de garantir a alimentação de qualidade no 

decorrer do processo pós-operatório imediato e tardio, 

diagnóstico precoce de carências nutricionais e reposição 

adequada dos nutrientes (BORDALO et al, 2011; DELOSSO; 

SILVA; CUNHA, 2013; SAVINO et al., 2013). 

Considerando o aumento constante de cirurgias 

bariátricas e a presença de alterações nutricionais dos obesos, 
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é imprescindível a avaliação, o diagnóstico de alterações 

nutricionais e a correlação com a técnica utilizada, permitindo 

que o profissional de nutrição possa intervir no desenvolvimento 

de condutas corretivas relacionadas à seleção, ingestão e 

reposição adequada de nutrientes, e assim, consequentemente 

maximizar o sucesso do tratamento cirúrgico e diminuir suas 

implicações. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi descrever as 

deficiências de nutrientes em obesos submetidos às técnicas 

cirúrgicas bypass gástrico em Y de Roux e gastrectomia 

vertical. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo é uma revisão de literatura cuja pesquisa 

bibliográfica foi realizada mediante a busca eletrônica de artigos 

indexados nas bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde (Lilacs), utilizando os descritores: cirurgia bariátrica, 

gastrectomia vertical e deficiências nutricionais. A pesquisa 

definiu como critério de inclusão os artigos com informações 

relevantes sobre as deficiências nutricionais associadas às 

diferentes técnicas, publicados entre os anos de 2007 a 2017, 

incluindo-se publicações nos idiomas português, inglês e 

espanhol. 

Foram lidos previamente os resumos dos artigos 

identificados nas bases de dados citadas acima, de forma a 

reconhecer os métodos propostos, utilizados e discutidos por 

cada autor. Quando a leitura dos resumos não era suficiente 

para o entendimento do contexto, acessava-se o artigo 

completo e consultava-se o texto na íntegra para uma boa 
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compreensão e interpretação. Foram utilizadas as referências 

que se identificaram com o objetivo do estudo.  

Após a seleção dos artigos, deu-se início a um processo 

de análise e síntese dos mesmos com uma leitura exploratória 

para reconhecimento dos artigos que interessavam à pesquisa 

de forma geral; uma leitura seletiva para selecionar os que 

seriam usados no estudo; uma leitura analítica dos 

selecionados e, por último, a leitura interpretativa com o intuito 

de conferir um significado mais amplo aos resultados 

escolhidos para uma melhor elaboração textual. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Epidemiologia da Obesidade 

 

A obesidade é uma condição clínica crônica e 

multifatorial, definida como um excesso de gordura corporal em 

relação à massa magra e pode ser diagnosticada por diferentes 

indicadores, porém o Índice de Massa Corpórea (IMC) 

associado à medida da circunferência abdominal são os mais 

utilizados na prática (ZEVE; NOVAIS; OLIVEIRA, 2012). 

Há alguns anos a obesidade se configurou um problema 

de saúde pública. Segundo relatório “Estatísticas Mundiais da 

Saúde 2014”, a obesidade acomete cerca de 12% da população 

mundial, com prevalência de 26% dos indivíduos adultos, em 

especial  no continente americano (WHO, 2014). De acordo 

com dados epidemiológicos de vários países, a presença da 

obesidade no mundo duplicou nas últimas três décadas. 

(FINUCANE, 2012). 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares, 

2008-2009, cerca de 14,8% de adultos apresentam obesidade, 
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sendo 16,9% em mulheres e 12,5% em homens. A frequência 

aumentou com a idade até a faixa etária de 45 a 54 anos, em 

homens, e até a faixa etária de 55 a 64 anos, em mulheres, 

declinando no avançar da idade (BRASIL, 2010).  

O excesso de peso tende a ser mais frequente no meio 

urbano do que no rural, em particular nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. A prevalência aumenta com o avanço 

da idade, principalmente até a faixa de 35 a 44 anos resultante 

do acúmulo da exposição a fatores de risco ao longo dos anos 

(REIS; VASCONSELO; OLIVEIRA, 2011; MALTA et al., 2015). 
 

3.2 Tratamento cirúrgico da obesidade 

 

O tratamento convencional da obesidade envolve a 

adequação alimentar, programas de atividade física, 

psicoterapia e uso de medicamentos anti-obesidade. 

Entretanto, quando estes métodos não alcançam os efeitos 

desejados, principalmente em obesos considerados graves, a 

indicação é a intervenção cirúrgica. A cirurgia bariátrica é 

reconhecida como terapia eficaz no tratamento da obesidade, 

devendo o tratamento ter indicação da equipe multiprofissional 

(ROCHA, 2012; MARCELINO; PATRICIO, 2011). 

 Atualmente as técnicas cirúrgicas são classificadas em 

restritivas e restritivas-disabsortivas (mistas), onde se destacam 

respectivamente a gastrectomia vertical (Sleeve) e o bypass 

gástrico com derivação em Y de Roux (ROCHA, 2012; 

MARCELINO; PATRICIO, 2011). 

 

3.2.1 Técnica de bypass gástrico em Y de Roux (BGYR) 

É ainda a técnica mais realizada no mundo, considerada 

padrão-ouro da cirurgia bariátrica devido a sua elevada 
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eficiência e baixa morbimortalidade. É uma técnica mista, pois 

possui o fator restritivo, através da diminuição da cavidade 

gástrica, reduzindo assim o consumo de alimentos, além do 

fator disabsortivo promovido pela remoção da superfície 

intestinal que entra em contato com o alimento responsável pela 

absorção (BORDALO et al, 2011) 

 

3.2.2 Gastrectomia vertical (Sleeve) 

É uma técnica puramente restritiva, onde cerca de 85% 

do volume gástrico inicial é retirado, deixando um novo 

reservatório com formato tubular de volume entre 80 a 150 ml, 

além da diminuição nos níveis de grelina, em decorrência da 

secção do fundo gástrico, permitindo desta forma uma 

saciedade precoce com uma ingestão reduzida de alimentos 

(BRANCO-FILHO; NASSIF; MENACHO, 2011; NASSAR, 

2011; BAYHAM, 2012). 
 

3.3 Deficiências nutricionais após bypass gástrico em Y de 

Roux e gastrectomia vertical 

 

As deficiências mais comuns resultantes da cirurgia 

bariátrica são de vitamínicos-minerais (ferro, zinco, ácido fólico 

(B9), vitamina B12, vitamina D, cálcio e até proteínas 

(BAYHAM, 2012; BASFI-FER et al., 2012; BORDALO; 

MOURÃO; BRESSAN, 2011). 
Os procedimentos restritivos como gastrectomia vertical 

são menos propensos a promover déficits nutricionais, pois não 

há alterações nos segmentos do intestino responsável pela 

absorção de nutrientes, entretanto, em consequência da baixa 
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ingestão alimentar as duas técnicas tendem apresentar déficits 

(CSENDES, LEMBACH, 2010). 

 

3.3.1 Ferro 

O déficit de ferro é a alteração nutricional mais comum e 

precoce apresentada pelos pacientes submetidos à cirurgia 

bariátrica, sobretudo nas técnicas com componentes 

disabsortivos e desvios duodenais, entretanto, também está 

presente nas técnicas puramente restritivas como a 

gastrectomia vertical (RUBIO; MORENO, 2007; LEIRO; 

MELENDEZ-ARAUJO, 2014). 

Os principais fatores predisponentes a deficiência de 

ferro pós-cirurgia bariátrica são: diminuição do Ph do estômago 

e de secreções gástricas responsáveis pela redução de ferro 

inorgânico férrico ao ferroso, impossibilitando a absorção do 

ferro dos alimentos, baixa ingestão de alimentos fontes de ferro 

devido a intolerâncias como a carne vermelha, perda sanguínea 

perioperatória e pela menstruação, e exclusão de sítios 

importantes de absorção em técnicas como o bypass gástrico 

(BASFI-FER; VALENCIA; ROJAS, 2011; DOGAN, HOMAN, 

AARTS, 2017).  

 

3.3.2 Vitamina B12 

A deficiência da vitamina B12 é comum em pacientes 

submetidos a cirurgia bariátrica e pode ocorrer devido a 

diversos fatores tais como: ingestão limitada de proteínas de 

origem animal devido a intolerâncias (leite e carnes vermelhas), 

redução importante de células parietais do estômago e 

diminuição do fator intrínseco  e mal absorção a nível de íleo 
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distal (LEIRO; MELENDEZ-ARAUJO, 2014; RUBIO; MORENO, 

2007). 

Basfir-fer et al., não encontraram diferença significativa 

quando comparou a deficiência  de vitamina B12 nas diferentes 

técnicas em uma população de mulheres com obesidade 

severa e mórbida nos seis primeiros meses pós-operatórios. A 

deficiência desta pode resultar em anemia megaloblástica e 

doenças neurológicas, ocorrendo geralmente no sétimo ou 

oitavo mês pós-operatório tanto na técnica bypass gástrico 

quanto na gastrectomia vertical (BASFI-FER; VALENCIA; 

ROJAS, 2011) 

No estudo de Leiro et al., em população semelhante de 

pacientes obesas submetidas apenas ao bypass gástrico, 

mostraram que as recomendações nutricionais indicadas para 

vitamina B12 ao longo de um ano após cirurgia foi alcançada 

por 100% da amostra (36 mulheres), demonstrando que a 

adequação na ingestão dietética ao longo do tempo após a 

cirurgia bariátrica previne a deficiência deste micronutriente 

(MOURA; ASSIS; CANNABRAVA, 2012). 

 

3.3.3 Ácido fólico 

O déficit de ácido fólico ou vitamina B9 é pouco 

frequente, ocorrendo em uma variação de 9 a 35% dos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, independente da 

técnica. O consumo insuficiente dos alimentos fontes, tais como 

hortaliças verde-escuras, frutas, vísceras, fígado e cereais 

enriquecidos, a falta de suplementação e a má absorção são as 

possíveis causas da deficiência. Além disso, o déficit de 

vitamina B12 influencia diretamente a deficiência do folato, já 

que ela é essencial para converter o folato em sua forma ativa 
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(BORDALO et al, 2011; SAVINO et al., 2013; BORDALO; 

MOURÃO; BRESSAN, 2011). 

Outros estudos apontam comportamento similar em 

relação ao déficit de acido fólico nas diferentes técnicas e, 

possivelmente, compartilham causas em comum já que na 

maioria das vezes a deficiência ocorre por consumo limitado e 

não decorre da má-absorção (BORDALO et al, 2011; MOURA; 

ASSIS; CANNABRAVA, 2012). 

 

3.3.4 Vitamina D e Cálcio 

A vitamina D é essencial para manter o metabolismo do 

cálcio normal. Logo, quando há deficiência desta, a absorção 

do cálcio torna-se insuficiente e não mantém as necessidades 

do corpo. Após a cirurgia bariátrica tem sido relatada deficiência 

de vitamina D entre 50% e 80% dos casos, pois, na presença 

de um ambiente menos ácido, com o estômago menor após o 

procedimento, a absorção de carbonato de cálcio torna-se 

comprometida (BASFI-FER; VALENCIA; ROJAS, 2011) 

 A absorção do cálcio se dá principalmente a nível de 

duodeno e jejuno proximal por meio de processo ativo mediado 

pela vitamina D. Desta forma, a deficiência de cálcio e vitamina 

D são mais frequentes na técnica bypass gástrico em Y de Roux 

e menos comuns na gastrectomia vertical, sendo evidenciados 

quando há consumo insuficiente de alimentos fontes de cálcio 

e vitamina D (DOGAN; HOMAN; AARTS, 2017). 

 

3.3.5 Zinco 

O zinco é um dos elementos mais deficitários entre os 

observados em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Sua 

deficiência se dá através da sua dependência pela gordura 
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dietética para ser absorvido, e desta forma, é bem suscetível a 

sofrer com a má absorção resultante da técnica bypass gástrico 

em Y de Roux. Nos casos em que a técnica em questão é a 

gastrectomia vertical, o déficit se deve ao baixo consumo de 

alimentos fontes, principalmente as carnes vermelhas (RAMOS; 

MAGNO, 2015). 

Bastir-fer compararam o comportamento de nutrientes 

nas diferentes técnicas e observou que o grupo submetido à 

gastrectomia vertical não apresentou deficiências de zinco 

significativas. Entretanto, os pacientes submetidos ao bypass 

gástrico em Y de Roux sofreram redução significativa a partir do 

sexto mês pós-operatório (BAFI-FER; VALENCIA; ROJAS, 

2011). 

 

3.4 Estratégias de prevenção e controle das deficiências de 

nutrientes após cirurgia bariátrica 

 

O surgimento das deficiências de nutrientes nos 

pacientes submetidos à cirurgia bariátrica é decorrente, em 

grande parte, da redução tanto da quantidade como da 

qualidade do consumo alimentar, além da não aderência ao 

acompanhamento nutricional, o que ocorre nas diferentes 

técnicas cirúrgicas (PELLITERO; MARTINEZ; PUIG, 2017; 

BASFI-FER et al., 2012) 

O profissional em nutrição clínica é imprescindível na 

avaliação, no diagnóstico das deficiências e no 

desenvolvimento de condutas adequadas a cada situação, a fim 

de minimizar e/ ou corrigir os impactos no estado nutricional, 

além de potencializar os efeitos do tratamento cirúrgico 

(ROCHA et al., 2012). 



DEFICIÊNCIAS DE MICRONUTRIENTES APÓS GASTRECTOMIA VERTICAL E 
BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

317 
 

Um plano alimentar equilibrado associado à 

suplementação de vitaminas e minerais deverá ser realizado 

desde o pré-operatório, onde na maioria dos casos há indicação 

de dieta hipocalórica para que a perda de peso antes do 

processo cirúrgico possa reduzir tempo cirúrgico e possíveis 

complicações. Desta forma, recomenda-se a redução de 

carboidratos simples e manutenção do aporte proteico e 

vitamínico-mineral (ROCHA et al., 2012; RUBIO; MORENO, 

2007). 

Após o procedimento cirúrgico há necessidade de um 

controle contínuo das deficiências nutricionais. A terapêutica é 

na maioria dos casos administração oral de polivitamínicos-

minerais para complementar a alimentação, já que não há um 

consenso relativo à recomendação de vitaminas e minerais 

nesta população. Sendo assim, a conduta na suplementação 

deve ser específica, determinada pela a avaliação através de 

consultas e exames, levando em consideração as 

necessidades individuais e a técnica cirúrgica (RUBIO; 

MORENO, 2007; DOGAN; HOMAN; AARTS, 2017). 

A intolerância alimentar que surge com frequência, 

ampliando as deficiências, também deve ser investigada e 

tratada, e o paciente deve ser orientado sobre formas 

alternativas de introduzir e/ou manter a ingestão de alimentos 

fontes de nutrientes indispensáveis (RUBIO; MORENO, 2007). 

A suplementação do ferro deve ser implantada a partir do 

primeiro mês da cirurgia, preferencialmente em estado ferroso 

e em associação com a vitamina C, pois terá sua absorção 

potencializada. Os alimentos fontes tais como carnes 

vermelhas, grãos e vegetais devem ser inseridos o quantos 

antes (SAVINO et al., 2013). 
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Segundo Rocha, para prevenir a deficiência de vitamina 

B12 é necessário manter o consumo de alimentos fontes após 

o procedimento tais como o fígado animal, o qual possui os 

níveis mais altos da vitamina, além das carnes bovinas, aves e 

suínas, ovos, leite e derivados, por estes constituírem boas 

fontes (ROCHA et al., 2012).  

A deficiência do ácido fólico é pouco comum e os 

indivíduos geralmente alcançam e/ou mantém seus níveis 

satisfatórios apenas com a suplementação através de 

polivitamínico-mineral (ROCHA et al., 2012). 

Rubio relata em seu estudo que a maioria dos pacientes 

deve suplementar o cálcio, pois a ingestão de leite e derivados 

é insuficiente e as deficiências se instalam principalmente na 

presença de intolerâncias. Os valores referenciados por Savino 

estão dentro da margem sugerida por Rubio tanto para o cálcio 

quanto para a vitamina D (SAVINO et al., 2013). 

O zinco pode manter os níveis ideais através de 

suplementos que se apresentam em doses de 9-11 mg/dia. Já 

nos casos de deficiência, estes podem ser corrigidos com a 

suplementação de 100 mg/dia (SAVINO et al., 2013). 

Dessa forma, o acompanhamento nutricional do paciente 

submetido à cirurgia bariátrica é fundamental para potencializar 

os resultados do procedimento, prevenir complicações a curto 

e longo prazo, os quais possibilitam uma condição de saúde e 

um estado nutricional satisfatórios (SAVINO; ZUNDEL; 

CARVAJAl, 2013). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Estudos demonstram que os pacientes submetidos ao 

bypass gástrico em Y de Roux e gastrectomia vertical podem 

apresentar deficiências de nutrientes em diferentes níveis. 

Entre as duas técnicas cirúrgicas, o bypass gástrico por possuir 

características disabsortivas parece exercer maior impacto na 

absorção de vitaminas e minerais. 

Os estudos reforçam que o acompanhamento nutricional 

pré e pós-operatórios é imprescindível e o tratamento deve 

considerar o uso de doses específicas de micronutrientes 

devido à diminuição da biodisponibilidade decorrentes das 

mudanças anatomofisiológicas relativas a cada técnica.  

Fatores como dieta individualizada, adesão às 

orientações dietéticas e suplementação vitamínico-mineral 

diária, são alguns fatores importantes que influenciam 

significativamente o estado clínico-nutricional dos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica independente da técnica.  

Portanto, existe a necessidade da realização de estudos 

clínicos prospectivos e controlados nessa temática por ser 

limitado o número de pesquisas que comparem grupos de 

pacientes submetidos às diferentes técnicas cirúrgicas. 
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RESUMO: As doenças reumáticas autoimunes são descritas 
como um grupo heterogêneo de condições caracterizadas pelo 
rompimento da tolerância imunológica, produção de 
autoanticorpos, desregulação de citocinas e inflamação, sendo 
incluídas nesse grupo a artrite reumatoide e lúpus eritematoso 
sistêmico. O ômega 3 vem sido estudado como aliado no 
tratamento devido ao seu potencial anti-inflamatório. O objetivo 
deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura para avaliar 
os trabalhos mais recentes sobre os efeitos do consumo de 
ômega 3 em pessoas com artrite reumatoide e lúpus 
eritematoso sistêmico. Para a busca de dados foram utilizadas 
as bases eletrônicas Pubmed, Scielo e Lilacs. Os critérios de 
inclusão foram artigos de ensaios clínicos realizados com seres 
humanos, publicados entre 2013 e 2018, nas línguas 
portuguesa, inglesa e espanhola. A princípio foram encontrado 
56 artigos e 7 artigos foram selecionados para compor este 
trabalho. Os resultados mostraram diminuição da atividade da 
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doença em ambas as patologias; diminuição no número de 
articulações dolorosas e inchadas, rigidez matinal, uso de 
analgésicos e falha na terapia anti-reumática modificadora da 
doença. No lúpus eritematoso sistêmico, foi relatado diminuição 
da fadiga, proteína C reativa e Interleucina-12. Porém, 
aumentou colesterol total e lipoproteína de baixa densidade. 
Apesar do uso de ômega 3 mostrar benefícios interessantes, 
são necessários mais estudos que avaliem quantidades, tempo 
de estudo e número de participantes semelhantes. 
Palavras-chave: Artrite reumatoide. Lúpus eritematoso 

sistêmico. Ômega 3. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças reumáticas, conhecidas popularmente como 

reumatismo, constituem um conjunto de diferentes doenças que 

afetam o aparelho locomotor. Ao mesmo tempo, algumas 

doenças reumáticas podem comprometer outras partes do 

corpo como coração, rins, pulmões, olhos, intestino e pele 

(BRASIL, 2013).  

As principais enfermidades são artrite idiopática juvenil, 

artrite reumatoide, doença de behçet, esclerodermia, 

fibromialgia, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrose, 

síndrome de Sjögren, dentre outras (BRASIL, 2018). No Brasil, 

cerca de 15 milhões de pessoas sofrem com alguma doença 

reumática, que atinge desde pessoas com faixas etárias mais 

jovens até pessoas idosas (BRASIL, 2013).  

Dentro do grupo das doenças reumáticas estão as 

doenças reumáticas autoimunes que são descritas como um 

grupo heterogêneo de condições caracterizadas pelo 

rompimento da tolerância imunológica, produção de 
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autoanticorpos, desregulação de citocinas e inflamação 

(ABRÃO et al., 2016; GIACOMELLI et al., 2018).  

A relação entre resposta inflamatória e ácidos graxos 

poli-insaturados vem sido bastante estudada, especialmente 

envolvendo os ácidos eicosapentaenoico (EPA), o ácido 

docosaexaenoico (DHA) e o ácido araquidônico (AA). O ácido 

araquidônico atua como precursor de eicosanoides 

inflamatórios como a prostaglandina de serie 2 e leucotrienos 

de serie 4 (SAWAYA et al., 2018). Os ácidos graxos ômega 3 

competem com o ácido araquidônico pela mesma via 

enzimática e estimulam a produção de prostaglandinas de serie 

3 e leucotrienos de serie 5, que possuem menor atividade 

inflamatória. Além disso, são capazes de reduzir a proteína C 

reativa, citocinas, quimiocinas e outros biomarcadores da 

inflamação (BORGES et al., 2014).  

Apesar de ainda não haver um consenso sobre o uso e 

quantidade de ômega 3 recomendada para as doenças 

reumáticas autoimunes, está sendo investigado a relação do 

seu consumo com a diminuição da atividade inflamatória e 

manifestações das doenças (BORGES et al., 2014).  

Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi realizar 

uma revisão da literatura para avaliar os trabalhos mais 

recentes publicados sobre os efeitos do consumo de ômega 3 

em pessoas com artrite reumatoide e lúpus eritematoso 

sistêmico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A seguinte revisão da literatura foi realizada através de 

pesquisas nas bases eletrônicas de dados Pubmed, Scielo e 
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Lilacs. Também foram utilizados livros didáticos da área de 

nutrição com edições publicadas a partir de 2013. 

. Foram considerados como critérios de inclusão os 

artigos de ensaios clínicos realizados com seres humanos, 

publicados entre 2013 e 2018, nas línguas portuguesa, inglesa 

e espanhola. Foram excluídos os artigos com estudos 

realizados em animais, revisão de literatura, artigos fora do 

intervalo de tempo delimitado, repetidos e que não condiziam 

com o objetivo proposto na realização deste trabalho. 

A princípio foram encontrados cinquenta e seis artigos. 

Após a seleção, com base nos critérios de inclusão e exclusão, 

foram selecionados sete artigos para compor este trabalho, 

sendo três sobre artrite reumatoide e quatro sobre lúpus 

eritematoso sistêmico.  

Para a busca utilizou-se os seguintes descritores em 

inglês e português: “Systemic lupus erythematosus”, 

“Rheumatoid arthritis”, “Omega 3”, “Fatty acids”, 

“Polyunsaturated fatty acids”, “Unsaturated fatty acids”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ÔMEGA 3  

 

 Os ácidos graxos poli-insaturados contém duas ou mais 

ligações duplas em sua cadeia carbônica. Este tipo de ácido 

graxo teve um ou mais pares de hidrogênio removidos e as 

ligações duplas foram formadas nos carbonos próximos. Os 

ácidos graxos também são caracterizados pela localização das 

duplas ligações. A letra ômega (ω ou n) é utilizada para 

descrever o posicionamento da primeira ligação dupla a partir 
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do carbono metil (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 

2013). 

 Os ômegas 3 são ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa, sendo os principais o ácido α linolênico (ALA); 

ácido eicosapentaenoico (EPA), possuindo uma cadeia de vinte 

carbonos; e o ácido docosahexaenoico (DHA), que possui uma 

cadeia de vinte e dois carbonos. Os ácidos graxos ômega 3 são 

considerados essenciais por não serem sintetizados pelo 

organismo humano. Os seres humanos e outros animais só 

conseguem inserir duplas ligações baixas como no carbono ω-

9 (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2013). 

As principais fontes de ácido α linolênico são canola e 

linhaça. Enquanto que as principais fontes de EPA e DHA 

encontradas são os peixes de águas frias e profundas como 

sardinha, cavala, arenque e atum (BORGES et al., 2014). 

 Os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 

participam da síntese de eicosanoides como prostaglandinas, 

tromboxanos e leucotrienos. O ácido araquidônico, da classe do 

ômega 6, é precursor de prostaglandinas e troboxanos de serie 

2 e leucotrienos de serie 4 que estão envolvidos no processo 

inflamatório, por meio das vias ciclo-oxigenase e lipoxigenase 

(SAWAYA, 2018). 

 O EPA e DHA competem com o ácido araquidônico pela 

mesma via enzimática. Os produtos sintetizados são 

prostaglandinas e tromboxanos de serie 3 e leucotrienos de 

serie 5. Estes mediadores possuem uma menor atividade 

inflamatória quando comparados com os citados anteriormente. 

Além disso, diminuem a produção de IL-1, IL-6, TNF α 

(SAWAYA, 2018). 
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DOENÇAS REUMÁTICAS 

 

 As doenças reumáticas e condições relacionadas 

incluem mais de 100 diferentes manifestações de inflamação e 

perda de função do tecido conjutivo, tendões, ligamentos, ossos 

músculos e órgãos internos. São doenças crônicas e não tem 

cura. As pessoas com doenças reumáticas podem apresentar 

fases aguadas com tem duração curta ou intermitente e 

períodos de remissão (MAHAN, RAYMOND, 2017).  

 Os fatores de risco incluem lesões repetitivas das 

articulações, genética, sedentarismo, obesidade, estresse e 

tabagismo. O gênero também é considerado um fator de risco, 

visto que mulheres são mais propensas a desenvolver a doença 

quando comparadas aos homens. Algumas doenças 

reumáticas tem envolvidos componentes autoimunes, como é o 

caso da artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e 

síndrome de Sjögren (MAHAN, RAYMOND, 2017).  

A artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico 

possuem diversos sintomas que impactam na qualidade de vida 

e na atividades laborais dos portadores. Em um estudo feito por 

Pinto et al. (2017), foi visto que 94,1% dos pacientes com LES 

e 68,4% dos pacientes com AR pararam de trabalhar por conta 

das doenças. Além disso,  16,7% dos pacientes com AR que 

trabalhavam faltaram ao trabalho nas duas ultimas semanas. 

 

ARTRITE REUMATOIDE 

 

Artrite reumatoide e prevalência  

 

 A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, onde 

acontece uma inflamação crônica das regiões articulares e 
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periarticulares. É caracterizada pela presença de articulações 

tumefactas, dor, alteração da capacidade funcional e fadiga 

muscular (PINHEIRO, 2015). Possui causa indefinida e inicia-

se, geralmente, entre 30 e 40 anos, acometendo duas vezes 

mais mulheres quando comparado aos homens (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2018). 

 Nas lesões articulares há presença de linfócitos T, 

macrófagos e plasmócitos secretores de anticorpos na 

membrana sinovial. O líquido presente nesta região passa a 

conter elevados níveis de citocinas pró-inflamatórias como fator 

de necrose tumoral α, IL- β, IL-6, IL-8 e fator estimulante de 

colônias de macrófagos/granulócitos. Também ocorre ativação 

da resposta inflamatória de fase aguda, aumento da produção 

de fibrogênio, transferrina e proteína C reativa (PINHEIRO, 

2015). 

 Os principais sintomas da artrite reumatoide são dor, 

edema, calor e vermelhidão principalmente na região da mão e 

punho. As articulações inflamadas costumam provocar rigidez 

matinal e fadiga. Com a progressão da doença, costuma ocorrer 

a destruição da cartilagem articular que leva ao aparecimento 

de deforminadas que impactam na realização das tarefas 

diárias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 

2017). 

 

Revisão da literatura 

 

 Veselinovic et al. (2016) realizou um ensaio clinico 

randomizado duplo cego placebo controlado para avaliar os 

benefícios clínicos do ômega 3 e o ácido gamalinolênico em 

pacientes com artrite reumatoide durante 12 semanas. 60 

mulheres foram divididas em três grupos: o primeiro grupo 
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recebeu 5 cápsulas de óleo de peixe (em cada cápsula de 1g 

havia 300 mg de DHA, 200mg de EPA e 100 mg de outro ácido 

graxo ômega 3); o segundo grupo recebeu 2 cápsulas de óleo 

de peixe e 2 cápsulas de óleo de prímula (em uma cápsula 

havia 1300 mg de óleo de prímula com 949 mg de ácido 

linolênico e 117 mg de ácido gamalinolênico) e o terceiro grupo 

não recebeu nenhuma cápsula. 

 Os resultados mostraram que houve uma diminuição 

significante no score que avalia a atividade da doença do 

primeiro e segundo grupo. O número de articulações dolorosas 

e escala analógica visual também diminuiu nos grupos, exceto 

o controle. A proporção de fosfolipídios plasmáticos ômega 

6/ômega 3 diminuiu nos grupo I e II.  

 Proudman et al. (2015), ao comparar o efeito de baixas 

e altas doses de óleo de peixe em artrite reumatoide recente 

constatou que o grupo que recebeu altas doses aumentaram o 

período de remissão da doença e diminuíram a falha na terapia 

anti-reumática modificadora da doença (DMAR).  

Para a realização deste ensaio clinico randomizado os 

participantes deveriam estar com a doença com duração menor 

que 12 meses e não ter realizado o tratamento com DMAR. O 

estudo contou com a participação de 101 mulheres e teve 

duração de 12 meses. 

 As participantes do grupo que receberam doses altas 

foram instruídos a ingerir 10ml/d de óleo de peixe (3.2g de EPA 

+ 2.3g de DHA) e o grupo que recebeu a dose mais baixa foi 

orientado a ingerir a 10ml/d de óleo de sunola e capelim (0.21g 

de EPA + 0.19g de DHA). Ao concluir as analises, foi visto que 

o EPA plasmático estava relacionado ao tempo até a remissão 

da doença representando um aumento de 12% na 
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probabilidade de remissão a qualquer momento durante o 

período de estudo.  

 Já um estudo realizado por Rajaei et al. (2016), verificou 

o efeito do ômega 3 em pacientes com artrite reumatoide em 

atividade que estavam recebendo a terapia DMAR. O desenho 

de estudo foi um ensaio clinico randomizado duplo cego 

placebo e contou com 60 pacientes e duração de 12 semanas. 

Os pacientes do grupo ômega 3 receberam 3 capsulas diárias 

de ômega 3 (1,8 g de EPA e 2,1 g de DHA).  

Ao final do estudo foi visto que o grupo que recebeu o 

ômega 3 teve diminuição na rigidez matinal média com a 

redução de 128 para 40 minutos, redução do número de 

articulações doloridas e inchadas, a avaliação global para a 

doença mostrou uma notável redução da dor. Além disso, 

houve diminuição do uso de analgésicos pelo grupo ômega 3.   

 

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  

 

Lúpus eritematoso sistêmico e prevalência  

 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é descrito como 

uma doença inflamatória crônica, multissistêmica, de etiologia 

ainda indefinida e de natureza autoimune (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2018). Possivelmente 

resulta da interação de fatores genéticos, ambientais, 

hormonais e infecciosos que resultam na perda de tolerância 

imunológica com produção de autoanticorpos. As 

características clinicas são polimórficas e costuma ter quadros 

de remissão e exacerbação (COSTI, et al. 2017).   

A doença é mais comum na população feminina em 

idade reprodutiva, porém apresente cada vez mais casos após 
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os quarenta anos, especialmente na população europeia. Afeta 

1 em cada 1000 pessoas no Reino Unido e é observado mais 

frequentemente em descentes afro-caribenhos e sul asiáticos 

(GORDON et al., 2018).  De acordo com a Sociedade Brasileira 

de Reumatologia (2017), no Brasil ainda não há dados exatos 

sobre a prevalência de lúpus, mas estima-se que existam 

65.000 pessoas com a doença, sendo a maioria mulheres em 

uma proporção de 1 para 1.7000. 

Dentre as alterações imunológicas envolvidas no LES 

estão a perda da tolerância a antígenos nucleares, ativação 

desregulada dos linfócitos B e T e subsequente ativação 

policiclonal de linfócitos B com a produção de grande 

quantidade de autoanticorpos reativos e formação de 

complexos imunológicos.  

Esse processo envolve a interação de citocinas, 

quimiocinas, moléculas de adesão e receptores de 

reconhecimento padrão que desencadeiam a ativação celular.  

Os linfócitos T com resposta funcional Th1 são estimulados pela 

interleucina (IL) 12 a produzirem o interferon gama (INF- γ), 

fator de necrose tumoral alfa (TNF α) e IL 2. Enquanto os 

linfócitos Th2, a partir da estimulação pela IL4, produzem IL4, 

IL5, IL13 (YU et al., 2012).  

Os sintomas envolvidos no lúpus eritemoso sistêmico 

são de intensidades variadas de acordo com o estágio de 

intensidade da doença. São comuns cansaço, desanimo, 

inflamações articulares, lesões de pele com manchas 

avermelhadas ao redor das maçãs do rosto e nariz, nflamação 

das membranas que recobrem o pulmão, nefrite, pericardite, 

alterações neuro-psiquiátricas e hematológicas (BRASIL, 

2017). 
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Revisão da literatura 

 

Um ensaio clínico randomizado piloto realizado por 

Borges et al. (2017), verificou o efeito do consumo de ácidos 

graxos poli-insaturados ômega 3 em mulheres adultas com 

idades entre 18 e 60 anos. O estudo teve duração de 12 

semanas e contou com o total de 49 participantes que foram 

divididas em dois grupos.  

O grupo de 22 mulheres receberam dois comprimidos 

diários de ômega 3 (1080 mg de EPA + 200 mg de DHA) 

durante todo o período e o grupo controle com 27 mulheres não 

receberam nenhum comprimido ou placebo. O estudo verificou 

que não houve diminuição na concentração de IL 6, IL 10, 

leptina e adiponectina. Contudo, os níveis de PCR diminuíram 

no grupo que recebeu o ômega 3 e aumentou no grupo controle.  

 Lozovoy et al. (2015) ao analisar o consumo de ácidos 

graxos ômega 3 do óleo de peixe em pacientes com LES 

verificou o aumento de adiponectina e diminuição de leptina. 

Para a realização do estudo, os participantes foram divididos 

em dois grupos: grupo controle contendo 21 pessoas e o grupo 

intervenção com 41 participantes que consumiram óleo de 

peixe durante quatro meses. O consumo de óleo de peixe foi 

feito na forma de capsulas que totalizam 3g/dia (1.800 mg de 

EPA e 1.200 mg de DHA). O grupo que consumiu óleo de peixe 

também teve diminuição na atividade da doença e triglicerídeos 

quando comparado ao grupo controle. Porém, houve aumento 

no nível de colesterol total.  

 Em um ensaio clinico randomizado duplo cego placebo 

controlado feito por Arriens et al. (2015) investigou o impacto do 

consumo de óleo de peixe na fadiga, qualidade de vida e 

atividade da doença em pacientes com LES. Os 50 
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participantes foram divididos em dois grupos onde um grupo 

recebeu 6 capsulas/dia de óleo de peixe (2.25g de EPA e 2.25g 

de DHA) e o grupo placebo recebeu azeite de oliva. O estudo 

teve duração de seis meses e 32 pacientes concluíram o 

protocolo. 

 Os resultados mostraram que houve uma tendência na 

melhoria da fadiga, energia e bem estar emocional dos 

pacientes que fizeram o uso do óleo de peixe. Outro aspecto 

que demostrou melhora foi a atividade da doença, avaliada pelo 

Physician Global Assessment. Quanto aos marcadores 

bioquímicos, a IL 12 mostrou-se reduzida em ambos os grupos 

enquanto a IL 13 elevou-se no grupo que consumiu o óleo de 

peixe.  

 Bello et al. (2013) realizou um ensaio clinico 

randomizado duplo cego placebo controlado, com 12 semanas 

de duração e 85 pessoas. Os participantes foram divididos em 

dois grupos, onde 42 pessoas faziam parte do grupo que 

recebeu ômega 3 (1.8g de EPA e 1.2 g de DHA) e e 43 faziam 

parte do grupo placebo (amido de milho). Os autores não 

encontraram diferenças nos níveis de IL 6, VCAM 1 e ICAM-1 

entre os dois grupos antes e depois do tratamento. Entretanto, 

o VCAM 1 declinou no grupo ômega 3 e aumentou ligeiramente 

no grupo placebo. 

Ao analisar a atividade da doença através de SELENA-

SELEDAI e PGA não houveram diferença significante de 

mudança entre os grupos. Com relação ao perfil lipídico, foi 

observado um aumento do colesterol LDL no grupo que 

consumiu o ômega 3 e uma redução no grupo placebo. A 

análise do diâmetro da artéria braquial não mostrou diferenças 

em nenhum dos grupos. 
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TABELA 1. Lista de estudos com ômega 3 na artrite rematoide 

e lúpus eritematoso sistêmico 

Estudo N Duração  Resultados 

Veselin

ovic et 

al.  

(2016) 

60 

pessoas 

12 

semanas 

Diminuição 

significante no score 

que avalia a 

atividade;  

Diminuição do 

número de 

articulações 

dolorosas e escala 

analógica visual; 

Diminuição na 

proporção de 

fosfolipídios 

plasmáticos ômega 

6/ômega 3.  

Proudm

an et al.  

(2015) 

101 

pessoas 

12 meses Aumento o período de 

remissão da doença; 

Diminuição na falha 

da terapia anti-

reumática 

modificadora da 

doença (DMAR). 

Rajaei 

et al. 

(2016) 

60 

pessoas 

12 

semanas 

Diminuição na rigidez 

matinal média; 

Redução do número 

de articulações 

doloridas e inchadas; 
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Notável redução da 

dor. Diminuição do 

uso de analgésicos. 

Borges 

et al. 

(2017) 

60 

pessoas 

12 

semanas 

Não houve 

diminuição na 

concentração de IL 6, 

IL 10, leptina e 

adiponectina; 

Diminuição dos níveis 

de PCR. 

Lozovoy 

et al.  

(2015) 

61 

pessoas 

4 meses Aumento de 

adipoectina e 

diminuição de leptina; 

Diminuição na 

atividade da doença e 

triglicerídeos; 

Aumento no nível de 

colesterol total. 

Arriens 

et al. 

(2015) 

32 

pessoas 

6 meses Tendência na 

melhora da fadiga, 

energia e bem estar 

emocional; 

Melhora na atividade 

da doença; 

Redução da IL 12;  

Aumento da IL 13. 

Bello et 

al. 

(2013) 

85 

pessoas 

12 

semanas 

Não houve diferenças 

nos níveis de IL 6, 

VCAM 1 e ICAM-1 do 

tratamento entre os 

grupos; 
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VCAM 1 declinou no 

grupo ômega 3 e 

aumentou 

ligeiramente no grupo 

placebo.  

Fonte: Souza et al. (2018) 

 

CONCLUSÕES  

 

Cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem com algum 

tipo de doença reumática. A artrite reumatoide e o lúpus 

eritematoso sistêmico são doenças reumáticas autoimunes que 

dentro de suas manifestações estão problemas articulares e 

sistêmicos, além da produção de mediadores inflamatórios. 

Os estudos que avaliam os benefícios do ômega 3 na 

artrite reumatoide mostraram que houve diminuição da 

atividade da doença, número de articulações dolorosas e 

inchadas, rigidez matinal, uso de analgésicos e falha na terapia 

com DMAR.  

No lúpus eritematoso sistêmico, houve diminuição na 

atividade da doença, fadiga, proteína C reativa e IL-12. Porém, 

foi verificado que houve aumento nos níveis de colesterol total 

e LDL séricos.  

Apesar do uso de ômega 3 mostrar benefícios 

interessantes para ambas patologias, ainda não há uma 

definição sobre a recomendação da quantidades e o tempo de 

suplementação. Portanto, é necessário a realização de mais 

estudos recentes, que possuam números maiores de 

participantes, doses e tempo de administração semelhantes, 

especialmente no lúpus eritematoso sistêmico. 
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RESUMO: A Spirulina platensis (S. platensis) é rica em 
proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Este 
estudo objetivou avaliar os efeitos da desnutrição multicarencial 
e da suplementação da S. platensis sobre parâmetros de 
ansiedade e memória da prole de ratas com diferentes 
tamanhos de ninhadas durante lactação. Foram formados os 
grupos Controle Normal (CN) e Grande (CG) tratados com água 
destilada; Spirulina Normal (SN) e Grande (SG) tratados com 
solução de 8% de S. platensis. Para avaliar ansiedade foram 
realizados os testes do Campo Aberto (CA) e Labirinto em Cruz 
Elevado (LCE) e para medir alterações na memória foram 
realizados os testes de Habituação ao Campo Aberto (HCA) e 
Reconhecimento dos Objetos (RO). No CA houve aumento do 
grooming que é um parâmentro de ansiedade no SN 
comparado ao CG. No LCE o SN e SG entraram menos vezes 
nos braços fechados e o CG e o SG permaneceram mais tempo 
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nos braços fechados e realizaram menos mergulho de cabeça. 
Não houve diferenças estatísticas entre os grupos no HCA. 
Houve uma maior exploração do objeto novo em relação ao 
objeto familiar pelo CN e SG quando comparado ao CG, na 
memória a longo prazo com RO. Os resultados nos conduzem 
a deduzir que a desnutrição multicarencial induziu ansiedade e 
danos na memória, porém, a suplementação com S. platenis 
reduziu apenas os danos na memória. 
Palavras-chave: Spirulina. Desnutrição. Memória. Ansiedade.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Spirulina platensis (S. platensis), pertence ao filo 

Cyanobactéria ou divisão Cyanophyta, que é um grupo 

composto de bactérias que obtêm energia por meio do processo 

de fotossíntese. A denominação de Cyanobactéria é devido a 

sua cor azul, que é composta dos pigmentos naturais, clorofila 

(verde), ficocianinas (azul) e carotenóides (laranja), desta forma 

a S. platensis pode ser chamada de algas azuis ou algas verde-

azuladas (ARRUDA et al., 2013).  

A S. platensis cresce em águas alcalinas e ricas em sais 

minerais em lagos da África, Ásia, América do Sul e do Norte e 

existem na Terra há 3,5 bilhões de anos (MAHMOUD; EL-

GHFFAR, 2019). Possui um alto teor de proteínas, cerca de 60-

70% do seu peso seco, carboidratos (10 à 20%), lipídios (5 à 

15%) (ARRUDA et al., 2013). Essa microalga também possui  

ácido gama-linolênico; sais minerais tais como cálcio, fósforo, 

magnésio, zinco, cobre, ferro, crómio, manganês, sódio, 

potássio e selénio; e vitaminas como beta-caroteno, um 

precursor da vitamina A, vitaminas B1, B2, B6, B12, C e E, 
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enzimas e  um alto nível de ácidos nucléicos (MATONDO et al., 

2016).  

Devido a sua rica composição nutricional e por ser 

digerível a S. platensis pode ser introduzida na alimentação, 

como suplemento ou complemento em dietas desequilibradas e 

como substituta de outras fontes de proteínas, em situações em 

que há restrição protéica, como ocorre em países 

subdesenvolvidos, como estratégia de evitar desnutrição 

protéica, visto que a S. plantesis contém todos os aminoácidos 

essenciais, como fenilalanina, triptofano, valina, leucina, 

isoleucina, treonina, lisina, histidina e metionina e, os não-

essenciais como glicina, alanina, prolina, tirosina, serina, ácido 

aspártico, ácido glutâmico, asparagina, cisteína, glutamina e 

arginina (El-TANTAWY, 2016; MAHMOUD; EL-GHFFAR, 

2019). Além do mais, seu consumo por seres humanos é 

seguro, tanto que os órgãos regulatórios, tais como o Food and 

Drug Administration (FDA) classificam-na como Generally 

Recognized as Safe (GRAS), o que garante seu uso como 

alimento sem riscos à saúde e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), desde 2009, libera o consumo em 

determinados limites diários de 1,6 g por indivíduo (FOOD AND 

DRUG ADMINISTRATION, 2003;  BRASIL, 2009). 

De acordo com o órgão das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) o número de pessoas 

passando fome no mundo aumentou consideralmente nos 

últimos três anos, de 815 milhões de indivíduos no ano de 2016 

para 821 milhões em 2017. E segundo a Organização das 

Nações Unidas (ONU) e parceiros, a Amárica Latina e o Caribe 

possuem 39,9 milhões de pessoas vivendo em estado de 
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subalimentação, valor que representa um  crescimento de 400 

mil pessoas (FAO et al., 2018).  

A desnutrição continua sendo uma das principais causas 

de morbidade, principalmente em paises pobres e em 

desenvolvimento, configurando a causa de morte mais comum 

em crianças com menos de cinco anos de idade, sendo 

responsável por 60% de toda a mortalidade infantil (MATONDO 

et al., 2016).Quando a desnutrição ocorre nos primeiros anos 

de vida, esta pode provocar alterações com consequências 

graves sobre o organismo, podendo apresentar irreversibilidade 

mesmo com recuperação nutricional (MOREIRA et al., 2013).  

Sendo assim, a presente pesquisa teve por finalidade 

avaliar os efeitos da desnutrição multicarencial causada pelo 

aumento do tamanho da ninhada sobre os parâmetros de 

ansiedade e memória de ratas tratadas durante a lactação com 

S. platensis e se essa suplementação reverteria os possíveis 

danos causados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Animais 

 

Foram utilizadas ratas primíparas, da linhagem Wistar, 

com idade de 90 dias e peso de 250 ± 50 g para a obtenção dos 

ratos lactentes. Durante o acasalamento, cada fêmea foi 

mantida com um macho; os animais foram mantidos no 

Laboratório de Nutrição Experimental (LANEX) do Centro de 

Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) – campus Cuité, até confirmação da 
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prenhez através do esfregaço vaginal. Posteriormente, as ratas 

prenhas foram alojadas em gaiolas-maternidade individuais de 

polipropileno, em condições-padrão: temperatura de 22 ±1º C, 

com ciclo claro-escuro (12 h; início da fase clara às 6 h), 

umidade de ± 65%, recebendo ração e água ad libitum, desde 

o primeiro dia de gestação até o final da lactação. As ninhadas 

foram padronizadas em 6 filhotes (Controle Normal- CN e 

Spirulina Normal- SN) e 12 filhotes (Controle Grande- CG e 

Spirulina Grande- SG). A determinação do tamanho da ninhada 

foi baseado no estudo de Rocha-de-Melo et al. (2006).  

O desmame foi realizado aos 21 dias pós-natal. O 

protocolo experimental seguiu as recomendações éticas do 

National Institute of Health (Bethesda, USA), com relação aos 

cuidados com os animais. Todos os procedimentos foram 

analisados pela Comissão de Ética no Uso de Animais- 

CEUA/UFCG, com a finalidade de cumprir a Lei 11.794/2008 

que regulamenta os procedimentos para o uso científico de 

animais. O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de 

Ética em Pesquisa, com o número de protocolo 241-2015. 

A suplementação com S. platensis foi administrada 

apenas durante os 21 dias de lactação (2 mL/ 100g de peso) 

diariamente por meio de gavagem no período da manhã . Foi 

utilizado S. platensis liofilizada (Fazenda Tamanduá®) 

embalagem de 1Kg. Os grupos controles receberam (2 mL/ 

100g de peso) diariamente de água destilada por meio de 

gavagem no período da manhã. Todos os animais 

experimentais e controles tiveram acesso à água e ração ad 

libitum. 
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Avaliação comportamental 

 

Os testes foram realizadas nos animais a partir dos 35 

dias de vida dos mesmos. Em todos os testes os animais 

possuíram uma identificação por meio de números em placas 

de papéis que foram colocadas em locais que pudessem ser 

captados pela câmera de vídeo. 

 

Testes de ansiedade 

 

Teste do Campo Aberto 

 

O procedimento baseia-se em submeter o animal a um 

ambiente desconhecido, do qual a fuga é impedida por paredes 

circundantes. O animal foi colocado no centro do Campo Aberto 

onde os parâmetros avaliados foram: ambulação (número de 

cruzamentos dos campos pelo animal com as quatros patas); 

levantar-se (número de vezes que o animal se levantou e andou 

na arena somente com as patas posteriores); grooming (tempo 

de comportamentos de autolimpeza no qual o animal passou as 

patas sucessivas vezes na cabeça ou ficou se lambendo); 

defecação (números de bolos fecais ao final do tempo de 

observação). O tempo de observação para os parâmetros foi de 

10 minutos (SEIBENHENER; WOOTEN, 2015; HARRO, 2017).  

 

Teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

 

O animal foi colocado individualmente no centro do 

Labirinto cuidadosamente para que ele pudesse explorar 

livremente, os parâmetros avaliados durante um período de 5 
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minutos foram o número de entradas e o tempo total de 

permanência nos braços abertos e fechados, e o mergulho de 

cabeça (Head-Dipping). A entrada nos braços foi definida como 

a entrada do animal com todas as quatro patas dentro do braço 

(COSTA et al., 2014; CASARRUBEA, 2015). 

 

Teste de memória 

 

Teste de Reconhecimento de Objetos 

 

O teste compreendeu de dois momentos com exposições 

do animal ao Campo Aberto, sendo que a segunda exposição 

ocorreu 7 dias após a primeira. Para a realização do 

experimento foram utilizados 4 objetos, sendo 1 para ser o 

objeto familiar (A1), presente em todos os momentos do teste; 

1 objeto novo para o treino (A2); 1 objeto novo para a avaliação 

da memória a curto prazo (A3) e 1 objeto novo para a avaliação 

da memória a longo prazo (A4). O teste consistiu de 4 etapas. 

A primeira etapa, a sessão de habituação, todos os animais, um 

por vez, foram colocados no Campo Aberto na ausência de 

objetos, ficando livres para explorar e permaneceram por 3 

minutos, apenas para se habituar ao local do teste. A segunda 

etapa, o treino, ocorreu após a sessão de habituação do animal, 

este foi colocado de volta na arena do campo aberto, contendo 

2 objetos diferentes (A1- familiar e A2- novo), onde explorou 

livremente por 10 minutos. A terceira etapa, a avaliação da 

memória a curto prazo, ocorreu no mesmo dia da sessão de 

treino, de forma que o primeiro rato da sessão de treino foi 

colocado novamente no Campo Aberto três horas após a 

sessão de treino, na presença do objeto familiar A1 e um objeto 
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novo A3, isso ocorreu sucessivamente com todos os ratos e 

este teste teve duração de 5 minutos. A quarta etapa, a 

avaliação da memória a longo prazo, foi realizado 7 dias após 

o teste de memória a curto prazo. Neste teste, foi mantido o 

objeto familiar A1 e um objeto novo A4. O animal foi introduzido 

na arena para explorar por 5 minutos. Quando o animal lembra-

se do objeto familiar ele se interessa mais pelo objeto novo e o 

explora mais (KINNAVANE; ALBASSER; AGGLETON, 2015; 

WARBURTON; BROWN, 2015). O parâmetro avaliado foi o 

tempo gasto para explorar cada objeto: a exploração foi definida 

como o comportamento do animal ao cheirar ou tocar o objeto 

com o focinho e/ou patas dianteiras.  

 

Eutanásia 

 

Todos os animais foram eutanasiados com 60 dias de 

vida através de anestesia com Cloridrato de Ketamina e 

Cloridrato de Xilazina, de ambos foi utilizado 1 mL/g de peso. 

 

Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

programa Sigma Stat 3.1 utilizando o teste de One way ANOVA. 

O pós teste foi o de Dunn. Os dados foram expessos como 

média ± erro médio padrão e foram considerados significativos 

quando apresentaram p < 0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Testes de ansiedade 

 

A Figura 1 mostra a avaliação dos parâmentros de 

ansiedade analisados no CA. Os animais do grupo SN (41,5 ± 

5,86 seg) realizaram por mais tempo o processo de autolimpeza 

(grooming) quando comparados ao CG (14,1 ± 3,75 seg) (p < 

0,05). 

 

Figura1. Análise dos parâmentros de ansiedade, ambulação, 
levantar-se grooming e defecação no CA.   

Fonte: Pesquisa direta. 2015     # = versus o CG. 

 

A análise dos parâmentros de ansiedade avaliados no 

CA, mostra que o animal ao realizar bastante os processos de 

ambulação e levantar-se, menos ansioso ele se encontra,  já ao 
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realizar muitas vezes o processo de grooming, bem como 

defecar bastante, mais ansioso o animal se encontra. Assim, 

observa-se um aumento da atividade ansiogênica por meio do 

processo de autolimpeza (grooming), sugerindo que este efeito 

tenha sido causado pela S. platensis e não pela desnutrição 

multicarencial causada pelo aumento no tamanho da ninhada, 

já que era composto por uma ninhada de seis ratos lactentes.  

A análise dos parâmetros de ansiedade no LCE na 

Figura 2, mostra que o número de entradas nos braços 

fechados foi menor para os animais dos grupos SN (6,5 ± 0,80 

nº) e SG (6,2 ± 0,80 nº) quando comparado ao CG (10,3 ± 0,70 

nº) e para os animais do SG quando comparados aos dos CN 

(9,2 ± 0,70 nº) (p < 0,05). O número de entradas nos braços 

abertos não apresentou diferença estatística entre os grupos. 

 

Figura 2. Análise do números de entradas nos braços fechados 
e abertos do LCE. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2015  #= versus o CG. *= versus o CN. 
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 A  Figura 3 mostra a análise do tempo de permanência 

dos animais nos braços do LCE. Os animais dos grupos SG 

(266,6 ± 5,7 seg) e CG (261,1 ± 6,5 seg) permaneceram mais 

tempo nos braços fechados quando comparados ao CN (222,4 

± 7,2 seg) (p < 0,05). O tempo de permanência dos grupos 

analisados nos braços abertos não tiveram diferenças 

estatísticas. 

 
Figura 3. Tempo de permanência dos animais nos braços 
fechados e abertos do LCE. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2015  *= SG e CG versus CN. 

 

  A Figura 4 mostra o número de mergulho de cabeça 

realizados pelos animais no LCE, esse número foi menor nos 

grupos SG (4,6 ± 0,6 nº) e CG (4,4 ± 0,8 nº) quando comparados 

com CN (12,6± 2,1 nº) (p < 0,05). 
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Figura 4. Números de mergulhos de cabeça no LCE 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2015  *= SG e CG versus CN. 

  

No LCE quando o animal encontra-se ansioso, com 

medo, ele explora menos os braços abertos, bem como 

realizam menos mergulhos de cabeça nas pontas desses 

braços, preferindo entrar nos braços fechados e permanecer 

mais tempo neles. Observa-se no presente estudo um número 

de entradas menor nos braços fechados pelo SG, porém seu 

tempo de permanência nesses braços foi igual CG, bem como 

seu número de mergulhos de cabeça. Sugerindo que a 

suplementação com S. platensis não consegiu reverter os 

danos ansiogênicos causados pela desnutrição multicarencial. 

Estudos demonstraram que ratos desnutridos com restrição 

protéica durante a lactação entram mais vezes e passam mais 

tempo nos braços abertos e realizam com frequência mergulhos 

de cabeça. Os autores interpretam este comportamento como 

uma diminuição da ansiedade e/ou maior impulsividade 

causada pelo próprio processo de desnutrição. Este efeito 
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ansiolítico sugere que a desnutrição protéica de curto prazo 

pode afetar os sistemas neurais e/ou neuroquímicos. Acredita-

se que estas respostas comportamentais em situações 

ansiogênicas podem ser causadas por estruturas límbicas 

como hipocampo e amígdala (FRANÇOLIN-SILVA; ALMEIDA, 

2004; FRANÇOLIN-SILVA et al., 2006; SOARES; OLIVEIRA; 

ALMEIDA, 2014). 

 

Testes de memória  

 

A Figura 5 apresenta a análise da memória a curto prazo 

com o teste de Reconhecimento de Objetos. A análise não 

mostrou diferenças estatísticas nos confrontos dos grupos. 

 

Figura 5. Avaliação da memória a curto prazo com o teste de 
RO. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2015 

Já a análise da memória a longo prazo apresentada na 

Figura 6, mostra que o grupo CN explorou por mais tempo o 
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objeto novo (13,1 ± 2,9 seg)  e menos tempo objeto familiar (4,4 

± 0,7 seg).  

No entanto, o grupo CG explorou por menos tempo o 

objeto novo (5,0 ± 0,5 seg) ao comparar com o tempo de 

exploração do mesmo obejto pelo grupo CN (13,1 ± 2,9 seg).   

Estatisticamente os tempos de exploração do objeto 

novo pelos grupos SN (7,7 ± 0,6 seg) e SG (9,4 ± 2,3 seg) são 

iguais, porém, a comparação desses tempos de exploração do 

objeto novo de ambos os grupos é maior do que o tempo de 

exploração do objeto novo pelo grupo CG (5,0 ± 0,5 seg) (p < 

0,05). 

 

Figura 6. Avaliação da memória a longo prazo com o teste de 
RO. 

Fonte: Pesquisa direta. 2015 

*= CN Novo versus CN Familiar.  **= CG Novo versus CN Novo. a=SN 
Novo e SG Novo versus CG Novo. 
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Na análise do teste de memória a longo prazo, observa-

se que a suplementação com S. platensis preveniu os danos no 

cérebro, evitando o comprometimento do armazenamento de 

memória a longo prazo causado pela desnutrição multicarencial 

através do método de aumento do tamanho da ninhada ao 

comparar o tempo de exploração do grupo SG novo com CG 

novo, visto que o grupo SG explorou mais o objeto novo, como 

forma de se interessar mais por ele e menos objeto familiar por 

reconhecê-lo. 

 O resultado da presente pesquisa corroborou com os 

resultados do estudo de Braga; Fukuda; Almeida (2014), os 

quais observaram que os grupos de animais que sofreram 

desnutrição protéica durante a lactação, tiveram 

comprometimento na memória. Outro estudo analisado por 

Valadares et al. (2010), ao avaliar a memória através do teste 

de reconhecimento de objetos, viram que os animais 

desnutridos apresentaram um déficit na memória de 

reconhecimento. A desnutrição no início da vida compromente 

o sistema hipocampal, prejundicando a retenção de 

informações e criação de memórias (BRAGA; FUKUDA; 

ALMEIDA, 2014). 

   O estudo de MATONDO et al. (2016), avaliou  o efeito da 

suplementação de S. platensis, sobre o estado nutricional de 

crianças desnutridas durante 30 dias. Após a suplementação, 

os scores do peso para idade e peso para altura aumentaram 

significativamente, repercuntindo no estado bioquímico com 

aumento de proteínas totais e albumina.  
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CONCLUSÕES  

 

 As metodológias  utilizadas no presente trabalho 

permitiram concluir que o modelo escolhido como indutor de 

desnutrição por competição de nutrientes, aumentando o 

tamanho da ninhada, foi eficiente para induzir aumento da 

ansiedade e danos na memória a longo prazo na prole de ratas 

tratadas durante a lactação. Porém, a suplementação materna 

com a S. platensis  foi suficiente para reduzir os danos 

relacionados a memória a longo prazo, mas não reduziu os 

danos ansiogênicos.  
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RESUMO: A prevalência de obesidade tem crescido 
exponencialmente, atingindo pessoas do mundo inteiro, de 
todas as idades, sendo especialmente preocupante a explosão 
de obesidade em crianças, que triplicou nas últimas décadas. 
No Brasil, a obesidade cresceu 60% nos últimos 10 anos e 
atinge hoje quase um em cada cinco brasileiros. Acredita-se 
que hábitos alimentares inadequados têm trazido influência 
negativa no aumento dos índices brasileiros, impactando no 
crescimento da obesidade e colaborando para o aumento da 
prevalência de diabetes e hipertensão, bem como de outras 
doenças crônicas. A presente pesquisa teve como objetivo 
avaliar os efeitos de uma estratégia low carb na prevenção e 
tratamento da obesidade e de outras doenças crônicas não 
transmissíveis. Tratou-se de uma revisão bibliográfica, 
dissertativa, à partir de leitura exploratória, sistemática e 
comparativa entre vários autores. Pretendeu-se justificar, por 
meio de comprovação científica, que a obesidade é uma das 
consequências da resistência à insulina, processo esse que 
acontece com a ingestão inadequada de carboidratos por um 
período prolongado de tempo, podendo induzir outros distúrbios 
metabólicos. Vários estudos têm apontado que dietas com 
baixa ingestão de carboidratos e alto teor de gordura têm efeitos 
potencialmente benéficos, tanto em relação à redução do peso 
como aos marcadores metabólicos, uma vez que diminuem a 
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insulina circulante, melhoram a eficiência da absorção da 
glicose e, eventualmente, aumentam a sensibilidade a insulina. 
Palavras-chave: Carboidratos. Obesidade. Low carb. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de obesidade tem crescido em proporções 

epidêmicas e atingido pessoas do mundo inteiro, de todas as 

idades, sendo especialmente preocupante a explosão de 

obesidade em crianças, que triplicou nas últimas décadas. A 

obesidade já é considerada um problema de saúde pública, vez 

que suas consequências para a saúde são as mais diversas. A 

mudança generalizada nos padrões alimentares, observada 

nos últimos anos, é a causa mais provável para essa condição, 

onde já existem mais obesos do que subnutridos no mundo 

(OMS, 2017). 

         Um estudo realizado por Gregg e Shaw (2017), 

trouxe à tona que a obesidade, uma epidemia global, está se 

agravando na maior parte do mundo, tendo números crescentes 

também entre jovens e adultos jovens. No mencionado estudo, 

investigadores reuniram dados de 195 países, sobre excesso 

de peso e obesidade, analisando também as taxas de 

morbidade e mortalidade. Assim, observou-se que a 

prevalência de obesidade mais do que dobrou desde 1980, 

estando presente em 5% das crianças e 12% dos adultos. Um 

dado preocupante foi a coexistência de outras doenças na 

população obesa, como diabetes tipo 2, doenças renais 

crônicas e hipertensão. 

No Brasil, levantamento feito pelo Ministério da Saúde, 

mostra que mais de 50% da população brasileira está acima do 

peso, ou seja, mais da metade da população, percentual que 

era de 42,6% no ano de 2006 passou para 53,8% em 2016, 
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perfazendo os homens o total de 57% e as mulheres o total de 

50%, tornando evidente que o excesso de peso é mais 

prevalente entre os homens. Em relação à obesidade, essa 

cresceu 60% em 10 anos, tendo sua prevalência crescido de 

11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, atingindo quase um em 

cada cinco brasileiros, sendo o percentual de homens obesos 

de 19,6% e de mulheres obesas de 18,1%, evidenciando uma 

frequência semelhante entre os gêneros.  

O estudo traz fortes evidências que os padrões 

alimentares inadequados, bem como o sedentarismo, têm 

trazido influência negativa no aumento dos índices brasileiros, 

uma vez que, de acordo com os dados apresentados, os 

hábitos dos brasileiros impactam no crescimento da obesidade, 

colaborando para o aumento da prevalência de diabetes e 

hipertensão. Outrossim, o consumo de frutas e hortaliças tem 

sido deixado de lado por uma boa parte dos brasileiros, e 

apenas 22,7% da população ingere a porção diária 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

seriam 05 ou mais porções ao dia (BRASIL, 2016).  

Percebe-se que, geralmente, é dada grande importância 

às gorduras alimentares em se tratando de obesidade, 

exaltando sempre o lado maléfico deste nutriente, no entanto, o 

consumo de alimentos com baixos índices glicêmicos, como 

proteínas e gorduras, bem como a redução da ingestão de 

carboidratos, normalmente resulta em maior saciedade, bem 

como melhor composição corporal e perfis lipídicos no sangue 

(WALDMAN et. al., 2017). 

Para Gary Taubes (2014), autor do livro  Por que 

engordamos e o que fazer para evitar, a ciência é clara, quando 

nos diz que a obesidade é resultado de um desequilíbrio 

hormonal, e não calórico, propriamente um resultado do 
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estímulo da secreção de insulina causado pela ingestão de 

alimentos ricos em carboidratos de fácil digestão, tais como os 

carboidratos refinados, incluindo farinhas e cereais em grãos, 

os vegetais ricos em amidos, como as batatas, e os açúcares, 

como a sacarose e o xarope de milho, rico em frutose. Esses 

seriam os carboidratos que induziriam o acúmulo de gordura, 

consequentemente, fazendo-nos engordar. Sendo, portanto, 

provável que os açúcares sejam a principal causa de resistência 

à insulina, e que, uma vez adquirida essa resistência, a maioria 

dos carboidratos passarão a ser prejudiciais à saúde, podendo 

exacerbar a síndrome metabólica. 

Pelo fato de muitas pesquisas estarem vinculando uma 

estratégia low carb como forma de prevenção e tratamento de 

obesidade bem como de outras doenças crônicas, e 

considerando que o perfil de macronutrientes, e não apenas a 

carga calórica, é importante para a saúde e perda de peso, 

decidiu-se realizar este trabalho com o objetivo de realizar um 

levantamento bibliográfico sobre a influência do consumo desse 

macronutriente no desenvolvimento dessas doenças. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

realizada através de uma coletânea de informações, cuja 

profundidade visou evidenciar o tema em pauta, à partir de 

leitura exploratória, sistemática e comparativa entre vários 

autores, bem como sinalizar vários estudos randomizados, para 

fazer emergir um trabalho acurado e com comprovação 

científica evidente. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em periódicos 

indexados nos bancos de dados: MedScap, SciELO (Scientific 
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Eletronic Library Online), Google acadêmico, livros, 

monografias, teses e dissertações que atenderam o objetivo do 

estudo. 

A pesquisa nos bancos de dados foi realizada de agosto 

de 2017 à maio de 2018, sendo utilizados artigos no formato 

original e de revisão. Após a análise crítica da literatura, a 

amostra foi constituída por toda a produção científica que 

atendeu aos critérios definidos neste estudo. 

Para busca deste material foram utilizados os seguintes 

descritores em várias combinações: Obesidade, Low Carb, 

Carboidratos, Resistência Insulínica e Distúrbios Metabólicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doenças crônicas não transmissíveis: tendências na 

população brasileira 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

constituem um dos maiores problemas de saúde pública 

mundial e têm gerado elevado número de mortes prematuras, 

perda de qualidade de vida (com alto grau de limitação e 

incapacidade para as atividades de vida diária), além de 

impactos econômicos para famílias, comunidades e a 

sociedade em geral (WHO, 2011). 

No Brasil, as DCNT's também se constituem como um 

problema de saúde de grande magnitude e correspondem à 

72% das causas de mortes, com destaque para doenças do 

aparelho circulatório (31,3%), câncer (16,3%), diabetes (5,2%) 

e doença respiratória crônica (5,8%). As DCNT's atingem 

indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma 

mais intensa, aqueles pertencentes aos grupos vulneráveis, 
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como os idosos e os de baixa escolaridade e renda (DUNCAN 

et al., 2011). 

Estas doenças caracterizam-se por ter uma etiologia 

múltipla, muitos fatores de riscos, longos períodos de latência, 

curso prolongado, origem não infecciosa e também por 

associarem-se às deficiências e incapacidades funcionais. Sua 

ocorrência é muito influenciada pelas condições de vida, pelas 

desigualdades sociais, não sendo resultado apenas dos estilos 

de vida. Requerem ainda uma abordagem sistemática para o 

tratamento, exigindo novas estratégias dos serviços de saúde 

(MALTA et al., 2015).  

A vigilância de DCNT é uma ação de grande relevância 

em saúde pública, pois é uma ferramenta que possibilita 

conhecer a distribuição, a magnitude e a tendência dessas 

doenças e de seus fatores de risco na população, assim como 

identificar seus condicionantes sociais, econômicos e 

ambientais, com o objetivo de subsidiar o planejamento, a 

execução e a avaliação da prevenção e do controle (MALTA; 

MOURA; SILVA JÚNIOR, 2013). 

Visando a estruturação da vigilância de DCNT, o 

Ministério da Saúde desenvolveu, a partir de 2003, um conjunto 

de iniciativas que permitem conhecer a distribuição, a 

magnitude e a tendência das doenças crônicas e seus fatores 

de risco, bem como apoiar as políticas públicas de promoção 

da saúde. Como parte do processo, o Brasil delineou um 

sistema baseado em informações de fatores de risco, 

morbimortalidade e inquéritos de fatores de risco, que se 

distribuem em inquéritos domiciliares, telefônicos e em 

populações específicas (ZWARCWALD et al., 2014). 

Os maiores fatores de risco para DCNT encontram-se no 

aumento da pressão arterial, tabagismo, consumo abusivo de 
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álcool e alimentação inadequada. Acredita-se, caso forem 

alcançadas as metas globais de redução de seis fatores de 

risco (tabagismo; consumo abusivo de álcool; ingestão de sal; 

obesidade; pressão arterial elevada; glicemia elevada), que a 

probabilidade de morrer prematuramente (entre as idades de 30 

e 70 anos) pelas quatro principais doenças não transmissíveis 

(cardiovasculares; respiratórias crônicas; cânceres; diabetes) 

diminuirá em proporções significativas, entre homens (22%) e 

mulheres (19%), no período de 2010 a 2025 (MALTA et al., 

2015). 

Em revisão de vários estudos sobre o ônus da obesidade 

para a saúde, as estimativas variam de 5% a 15% para 

mortalidade de todas as causas, 0,2% a 8% sobre a incidência 

de todos os cânceres, 7% a 44% sobre a incidência de doença 

cardiovascular e 3% a 83% sobre a incidência de diabetes 

mellitus (FLEGAL; PANAGIOTOU; GRAUBARD, 2015).  

Analisando o parágrafo acima, percebe-se a importância 

da obesidade como fator de risco isolado para diversas outras 

patologias. Sendo assim, o controle da obesidade e de suas 

consequências objetiva a perspectiva preventiva, focada em 

dieta mais adequada (limitando ingestão total de gorduras, 

açúcares e sal e aumentando a ingestão de frutas, vegetais e 

grãos) e atividade física regular (60 minutos/dia para crianças e 

150 minutos/semana para adultos). As modalidades disponíveis 

para o tratamento da obesidade em adultos ainda incluem 

aconselhamento clínico, técnicas de mudança de 

comportamento, farmacoterapia e cirurgia bariátrica (DIETZ et 

al., 2015). 

Considerando que a obesidade é desencadeante de 

várias doenças crônicas, discorreremos sobre este problema de 

saúde tão emergente. 
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Obesidade: características gerais 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a 

obesidade através do Índice de Massa Corpórea (IMC) que é 

determinado pelo cálculo do peso corporal, em quilogramas, 

dividido pela altura ao quadrado, em metros quadrados 

(IMC=Kg/m²), conjuntamente com o risco de mortalidade 

associada. É, portanto, constatada a obesidade quando o IMC 

encontrado está acima de 30 Kg/m². A gravidade da obesidade 

é definida pela OMS em graus, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1. Classificação do IMC segundo a OMS (2009). 

IMC Classificação dos graus de obesidade 

30 – 34,9 kg/m² Obesidade grau I 

35 – 39,9 kg/m² Obesidade grau II 

≥ 40 kg/m² Obesidade grau III 

Fonte: OMS (2009) 

 

Em relação à distribuição da gordura corporal, essa é 

feita pela definição da localização, sendo considerada central 

ou androide quando o tecido adiposo se localiza principalmente 

na parte superior do corpo, e periférica ou ginecoide, quando a 

gordura é predominante na parte inferior do corpo, ou seja, 

quadril, nádega e coxa (TAVARES; NUNES; SANTOS, 2010). 

Já em relação à circunferência de cintura, um valor de 

mais de 102 cm em homens e mais de 88 cm em mulheres 

significa aumento do risco, que seria equivalente a um IMC de 

25 à 34 kg/m². Valendo-se ressaltar que quando a 

circunferência da cintura e o percentual de gordura são altos, 

implicam em importantes marcadores de risco, associados à 
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insuficiência cardíaca e outros riscos associados à obesidade 

(KRAUSE, 2012). 

Segundo Barbiere e Melo (2012), em estudo de revisão 

da literatura, a maioria dos autores que tratam a etiologia da 

obesidade destacam seu carácter multifatorial. Buscando 

pesquisa mais detalhada, os autores reuniram dados acerca 

das possíveis causas da obesidade, a partir de levantamento 

de artigos científicos referentes ao tema, tendo encontrado 

como principais fatores causadores da obesidade, o 

sendetarismo e a alimentação inadequada, o que foi 

determinante para concluir que o desenvolvimento da doença 

está fortemente associado ao estilo de vida da maioria das 

pessoas. 

A incontestável abundância de alimentos existente nos 

dias atuais, geralmente baratos e atrativos, tem tornando, cada 

dia mais, a obesidade epidêmica nos países ricos do mundo. 

Tudo isso, combinado com a redução nos níveis de atividade 

física, culminou em uma tendência para o acúmulo de gordura 

nos indivíduos. A obesidade é um fator de risco para diversas 

doenças crônicas, tais como diabetes, hipercolesterolemia, 

níveis plasmáticos elevados de trigliceróis, hipertensão, doença 

cardíaca, alguns tipos de câncer, cálculos biliares, artrite e gota, 

por tudo isso tem relação com o risco aumentado de 

mortalidade (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2009). 

No tratamento da obesidade é importante considerar 

todos os fatores causais, sendo, portanto, indicada atuação 

multidisciplinar. É recomendada, principalmente, mudança no 

estilo de vida, envolvendo adequação dos hábitos alimentares, 

prática de exercícios e fatores psicológicos (RAPOSO; BASSO; 

BERNARDI, 2006). 
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Uma condição frequentemente observada em pessoas 

com obesidade é a dislipidemia, que é, na maioria das vezes, 

decorrente de maus hábitos de vida, como alimentação 

inadequada e sedentarismo, causando um aumento dos 

triglicerídeos e do LDL-colesterol, e diminuindo o HDL-

colesterol, como também exercendo um efeito metabólico 

desfavorável nos lipídios. Com exceção das dislipidemias de 

caráter genético, uma dieta saudável, em quantidade e 

qualidade, é a base para a prevenção dessa doença (FALUDI 

et. al., 2017). 

A obesidade pode está associada com outras 

comorbidades, evidenciando, na maioria das vezes, a síndrome 

metabólica, que é caracterizada pela combinação de pelo 

menos três dessas condições: obesidade abdominal, 

hipertrigliceridemia, baixo HDL-colesterol, alto LDL-colesterol, 

hipertensão arterial e hiperglicemia. Os distúrbios metabólicos 

são importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares 

e diabetes mellitus, e são condições demasiadamente 

preocupantes para a saúde pública, tendo em vista que as 

doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no 

Brasil e no mundo, sendo responsáveis por 31% dos registros 

de mortalidade no Brasil, segundo dados da OMS (BARROSO 

et. al., 2017). 

As dietas para perda de peso no final do século XX 

preconizavam como ideal uma restrição de gordura (Low-fat 

diet) no entanto, as dietas pobres em hidratos de carbono (Low-

carb diet) e com maior proporção de gordura e proteína, 

começaram a ser foco de atenção (HALL et al., 2015). Estas 

têm vindo a ganhar força pelo seu potencial efeito na perda de 

peso corporal, apesar de também serem recomendadas para 

doenças como a epilepsia, diabetes, ovário policístico, entre 
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outros (FRIGOLET; RAMOS; TAMEZ, 2011). Os seus efeitos 

metabólicos resultam numa redução da insulina libertada o que 

promove um aumento da circulação dos ácidos graxos livres 

(AGL) do tecido adiposo, por sua vez usados para oxidação e 

produção de corpos cetônicos no fígado para serem 

posteriormente usados pelos tecidos como fonte energética. 

Assim, esta dieta pressupõe que uma restrição acentuada de 

hidratos de carbono (HC), num curto período de tempo, 

estimula o organismo a maximizar a oxidação de gordura e 

maior gasto energético culminando assim na perda de peso 

(HALL et al., 2015). 

Para o  tratamento da obesidade, a ABESO (2016) 

recomenda que a dieta deve ser prescrita mantendo a 

adequação de nutrientes (20% à 30% de gorduras, 55% à 60% 

de carboidratos e 15% a 20% de proteínas), reduzindo a 

ingestão calórica, aumentando os alimentos ricos em fibras e 

controlando a quantidade de gordura consumida e o tamanho 

das porções. No entanto, muito tem crescido o interesse em 

dietas pobres em carboidratos e ricas em gorduras e proteínas, 

tendo vários estudos demonstrado ser essa estratégia mais 

eficiente na indução da perda de peso do que a restrição 

calórica padrão, por ter mostrado efeitos benéficos sobre o 

controle de peso, os níveis de triglicérides, os níveis de 

colesterol e sobre o controle da pressão sanguínea. 

 

Alterações fisiológicas e metabólicas da restrição de 

carboidratos 

 

A ocorrência de uma mudança no padrão de consumo 

alimentar observada nos últimos anos induziu a ingestão de 

uma dieta rica em carboidratos refinados, caracterizada por alto 
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índice glicêmico (IG) e carga glicêmica (CG), refletindo, assim, 

na qualidade do carboidrato. No entanto, alimentos com altas 

cargas de IG e CG são rapidamente digeridos, absorvidos e 

transformados em glicose. Todo esse processo eleva os níveis 

de insulina e glicose, ocasionando um retorno precoce da fome 

e, consequentemente, um consumo calórico excessivo, 

favorecendo a lipogênese e ganho de peso. Diferentemente, 

dietas de baixo IG e CG proporcionam uma liberação de 

insulina e glicose lenta na corrente sanguínea, induzindo, dessa 

forma, um aumento na oxidação de gordura, reduzindo 

lipogênese e aumentando a saciedade (SILVA et al., 2015). 

Pi-Sunyer (2003) relata que o tecido adiposo em excesso 

aumenta a demanda por insulina, levando ao aumento da 

glicemia e da insulinemia. Além disso, altos níveis de insulina 

inibem a lipólise, aumentam a lipogênese e estimulam a fome.  

Apesar de termos ciência dos inúmeros papeis 

fisiológicos que a insulina desempenha na manutenção da 

homeostase, é importante reconhecer que o excesso de 

produção e secreção desse hormônio não pode ser ignorado na 

atual epidemia da obesidade (WALDMAN et. al., 2017). 

Com base nos aspectos abordados sobre os importantes 

efeitos da restrição de carboidratos na insulinemia, 

concentração de lipídios séricos, redução de peso e, 

consequente redução dos riscos de doenças crônicas, já 

podemos observar algumas modificações de recomendações 

alimentares. 

Um avanço que pode ser observado sobre este tema é a 

atualização da pirâmide alimentar, realizada pelo Departamento 

de Nutrição da Escola de Saúde Pública da Universidade de 

Harvard, em 2005, com base em resultados de pesquisas 

científicas. As principais modificações na nova versão da 
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pirâmide são que em sua base está a prática de atividade física 

associada à manutenção de um peso saudável e uma 

adequada hidratação. No 2º andar da pirâmide encontram-se 

os cereais integrais e as gorduras “saudáveis” (azeite de oliva 

e óleos vegetais), devendo ser utilizados com moderação. As 

frutas e verduras, ricas em fibras, vitaminas e minerais, ocupam 

o 3º andar da pirâmide e devem ser consumidas de 2 a 3 vezes 

por dia. Leguminosas, legumes e oleaginosas ocupam o 4º 

andar, são importantes fontes de proteínas, fibras, vitaminas e 

minerais. No 5º andar encontramos os peixes, aves e ovos, já 

no 6º andar estão os laticínios e, finalizando, no topo da 

pirâmide encontramos cereais refinados, carnes vermelhas 

gordurosas, refrigerantes, dentre outros alimentos calóricos e 

pobres em nutrientes, que devem ser consumidos 

esporadicamente (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 

No Brasil, a atual pirâmide alimentar, que foi ajustada 

para atender a modificação da recomendação energética média 

diária para a população brasileira pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, traz na sua base alimentos ricos em 

carboidratos, especificados como massas, pães, cereais, arroz, 

mandioca, cará, inhame, batata doce. A recomendação das 

diretrizes atuais é que, por estarem no maior grupo, esses 

alimentos sejam consumidos em maiores quantidades no 

decorrer do dia (PHILIPPI, 2013). 

Enquanto isso, pesquisas no mundo inteiro evidenciam 

os benefícios de uma dieta com baixa ingestão de carboidrato 

na perda de peso, como também no estado de saúde e 

qualidade de vida. Mesmo diante desse cenário, a informação 

chega paulatinamente ao conhecimento da população, e, por 

isso, desbancar a ideia de que a ingestão de baixa gordura é 
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responsável por melhores marcadores de saúde não tem sido 

uma tarefa fácil. 

 

Efeitos de estratégias low carb na prevenção e tratamento 

da obesidade e de outras doenças crônicas 

 

De acordo com portal de evidências lançado por 

renomadas organizações, no topo da cadeia alimentar sobre 

evidência científica está a revisão sistemática de ensaios 

clínicos randomizados, apresentando o mais alto nível de 

evidência científica, tendo, portanto, um peso superior quando 

comparado aos estudos isolados (OPAS/OMS BRASIL, 2016).  

 Recente artigo do estudo PURE (The Prospective Urban 

Rural Epidemiology) (2017), publicado numa das maiores 

revistas de saúde do mundo, The Lancet, que contou com a 

inclusão de 18 países dos cinco continentes, e que se manteve 

por 10 anos, levantou dados sobre a associação dos 

macronutrientes com as doenças cardiovasculares e a 

mortalidade. O resultado do referido estudo foi que a ingestão 

elevada de carboidratos estava associada a um maior risco de 

mortalidade total, enquanto a gordura total e os tipos individuais 

de gorduras foram relacionados a uma menor mortalidade total. 

Já a gordura total e os tipos de gordura não foram associados 

às doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio ou 

mortalidade por doenças cardiovasculares, enquanto a gordura 

saturada teve associação inversa com AVC. Todo esse 

desfecho trouxe fortes evidências que as orientações dietéticas 

atuais e globais devem ser reconsideradas diante desses 

achados. 

Em 2012, uma revisão sistemática de ensaios clínicos 

randomizados, foi conduzida com o objetivo de estudar os 
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efeitos de uma dieta de baixo carboidrato na perda de peso, 

bem como os fatores de risco cardiovascular. A pesquisa  foi 

desenvolvida com dados de 1141 pacientes e trouxe um 

resultado bastante favorável, na medida em que uma dieta 

baseada na ingestão de baixa quantidade de carboidrato 

mostrou-se associada a um decréscimo significativo do peso 

corporal, do índice de massa corpórea, da circunferência 

abdominal, da pressão arterial sistólica e diastólica, como 

também dos níveis de triglicerídeos, glicose, hemoglobina 

glicada, insulina e proteína C reativa (PCR), tendo apresentado, 

ainda, aumento no HDL. O referido estudo trata-se de uma 

metanálise, tendo, portanto, o maior nível de evidência 

científica, quando comparado aos outros tipos de estudos 

(SANTOS et al., 2012). 

Em 2014, cientistas realizaram um ensaio randomizado 

de grupos paralelos, num grande centro médico acadêmico, 

tendo como participantes 148 homens e mulheres, sem 

histórico de doença cardiovascular clínica e diabetes, onde 

ambos receberam aconselhamento dietético em intervalos 

regulares durante a pesquisa e tendo os grupos recebido a 

orientação dietética de baixo hidrato de carbono (< 40 g/d) ou 

baixo teor de gordura (< 30% do consumo de energia diário de 

gordura total [< 7% de gordura saturada]). O objetivo do estudo 

foi de examinar os efeitos de uma dieta de baixo carboidrato 

comparado com uma dieta de baixo teor de gordura, 

analisando, conjuntamente, peso corporal e fatores de risco 

cardiovascular. Os resultados da intervenção puderam concluir 

que uma dieta de baixo carboidrato foi mais producente para a 

perda de peso e redução do fator de risco cardiovascular 

quando comparada a uma dieta de baixo teor de gordura. 

Assim, a restrição de carboidrato pode ser uma opção assertiva 
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para pessoas que precisam perder peso e reduzir os fatores de 

risco cardiovasculares (BAZZANO et al., 2014). 

Estudo recente sobre obesidade investigou o impacto da 

qualidade da dieta durante a idade adulta na gordura visceral e 

do fígado, não apenas baseando-se no índice de massa 

corpórea (IMC). A pesquisa foi feita a partir de quatro critérios 

que, conjuntamente, avaliaram a qualidade da dieta de uma 

população multiétnica, por um período de 20 anos. Tendo os 

mencionados pesquisadores concluído que manter uma dieta 

de alta qualidade durante a vida adulta pode evitar 

consequências metabólicas negativas (MASKSRINEC et al., 

2017). 

Outro estudo sobre o tema em discussão analisou por 02 

anos os efeitos de uma dieta com baixo teor de carboidratos, 

com alto teor de de gorduras insaturadas e com baixo teor de 

gorduras saturadas, no controle glicêmico e nos fatores de risco 

cardiovasculares, em 115 pacientes com sobrepeso e 

obesidade, todos portadores de diabetes tipo 2. Ambas as 

dietas alcançaram perda de peso comparável e reduções de 

HbA1c. A dieta low carb sustentou maiores reduções nas 

necessidades de medicação para diabetes, tendo alcançado 

esse aprimoramento com número duas vezes maiores, 

melhorias na estabilidade diurna da glicose no sangue e no 

perfil lipídico do sangue, sem efeitos adversos renais, sugerindo 

uma maior otimização do tratamento do DM2. Assim, de acordo 

com os estudiosos, esses resultados fornecem suporte para a 

segurança e eficácia clínica de uma dieta low carb, uma vez que 

a mesma apresentou papel terapêutico potencial no manejo à 

longo prazo da diabetes tipo 2 (TAY et al., 2017). 

A nível global, o diabetes traz preocupações 

significativas às autoridades, uma vez que o número de 
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pessoas que vive com esta patologia em todo o mundo quase 

quadruplicou desde 1980, estando entre as principais causas 

de morte. Resultados de um estudo aberto, não aleatório, feito 

por HALLBERG et al. (2018), demonstrou que uma restrição na 

ingestão de carboidratos traz resultados surpreendentes. O que 

se pôde observar através do estudo, controlado antes e depois 

de um ano da intervenção, foi que de 349 pessoas que 

participavam do estudo, ambos portadores de diabetes tipo 2, 

262 seguindo uma dieta com baixa ingestão de carboidratos, ou 

seja, com cuidados contínuos, e 87 seguindo apenas cuidados 

habituais, após um ano, o grupo que fazia a dieta com baixa 

ingestão de carboidratos reduziu sua hemoglobina glicada de 

7,6% para 6,3%, perdeu 12 % do peso corporal e reduziu o uso 

de medicamentos em 60%, tendo 94% dos pacientes reduzido 

ou eliminado a necessidade de insulina, e a totalidade eliminado 

o uso de sulfoniureias. Outrossim, 60% dos participantes do 

grupo low carb colocou seu diabetes em remissão. Já os 

participantes do grupo que praticaram apenas cuidados 

habituais não apresentaram alterações significativas nos 

biomarcadores ou na receita de medicação, tornando evidente 

que a restrição de carboidratos pode ser uma estratégia eficaz 

no controle da diabetes, uma vez que melhora acentuadamente 

o controle glicêmico em pacientes com a doença. 

É sabido que a intervenção dietética é algo 

imprescindível no controle do diabetes, sendo a eficácia da 

dieta uma consideração importante na orientação da prática 

clínica, no entanto, a falta de pesquisa impediu que as 

autoridades de saúde fizessem recomendações conclusivas 

sobre o uso de dietas com pouco carboidratos para o 

tratamento da Diabetes tipo 2. Foi assim que um estudo 

randomizado e controlado, realizado por Tay et al. (2015), 
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comparou os efeitos de uma dieta de baixa ingestão de 

carboidrato, rica em gorduras insaturadas e pobre em gorduras 

saturadas, com uma dieta de alta ingestão de carboidratos e 

baixo teor de gordura no controle glicêmico e fatores de risco 

para doenças cardiovasculares em 115 obesos e portadores de 

diabetes tipo 2. Tendo sido, portanto, concluído através do 

estudo que ambas as dietas alcançaram substancial perda de 

peso, melhorias na hemoglobina glicada e na glicemia de jejum, 

como também nos marcadores de risco para doenças 

cardiovasculares, no entanto, a dieta de baixo consumo de 

carboidratos, alcançou efeitos mais favoráveis no perfil lipídico, 

estabilidade de glicose no sangue e reduções no uso de 

medicações para diabetes, sugerindo, dessa forma, ser essa 

estratégia eficaz para a otimização do tratamento da diabetes 

tipo 2. 

Já a pré-diabetes, um estágio anterior da diabetes, é uma 

condição de intolerância à glicose, caracterizada pela 

resistência à insulina, sem que tenha atingido ainda os critérios 

de diagnósticos de diabetes tipo 2. Os dados nos mostram que 

a cada ano, cerca de 10% dos pacientes pré-diabéticos tornam-

se diabéticos tipo 2. Assim, um estudo realizado na 

Universidade do Tennessee, comparou duas abordagens 

dietéticas para o manejo do pré-diabetes, uma com alta 

ingestão de carboidratos e outra com alta ingestão de proteínas, 

a abordagem foi feita com 24 pacientes pré-diabéticos, homens 

e mulheres, ambos foram avaliados para que se pudesse 

determinar a quantidade de calorias diárias necessárias para 

manter o peso estável, tendo sido as dietas calculadas 

individualmente, com 500 calorias a menos que o necessário, 

de modo a produzir uma perda de peso semelhante em todos 

os pacientes, independentemente da dieta. Seguidamente, 
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foram randomizados para um de dois grupos: um grupo com 

maior ingestão de carboidratos, com a proporção de 

macronutrientes normalmente recomendada pelas diretrizes da 

maioria dos países e instituições, ou seja, de acordo com a 

antiga pirâmide alimentar, com 15% de proteínas, 30% de 

gorduras e 55% de carboidratos; e outro grupo com menos 

carboidratos e mais proteínas, com 30% de proteínas, 40% de 

carboidratos e 30% de gorduras. Após 6 meses, os resultados 

encontrados foram surpreendentes, apesar de ter havido 

melhora na tolerância à glicose em ambos os grupos, o que era 

esperado uma vez que ambos os grupos perderam a mesma 

quantidade de peso em virtude da restrição calórica, o grupo 

que seguiu uma dieta com mais proteínas e menos carboidratos 

do que recomendado na pirâmide alimentar normalizou 

completamente as curvas glicêmicas e insulinêmicas da 

totalidade do grupo, ou seja 100% dos participantes, já no grupo 

que seguiu a pirâmide alimentar, apenas 4 dos 12 participantes 

reverteram sua pré-diabetes, ou seja 33% dos participantes 

(STENTZ et al., 2016). 

Mesmo com todos os avanços terapêuticos, a 

prevalência mundial de diabetes tipo 2, uma das consequências 

da obesidade, continua a crescer, destacando a necessidade 

urgente de estratégias de tratamentos mais eficazes. Por outro 

lado, estudiosos sugerem que a restrição de carboidratos, 

independentemente da perda de peso, melhora o controle 

glicêmico e alguns marcadores de doenças cardiovasculares. 

Tornando mais abrangente o tema em debate, e tendo 

como base a dieta cetogênica, que é considerada um pilar no 

tratamento da epilepsia por quase um século e no tratamento 

da obesidade há mais de 50 anos, estudiosos investigaram por 

mais de um ano marcadores bioquímicos e vasculares da saúde 
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cardiovascular em 20 pacientes adultos com epilepsia 

submetidos a uma dieta com baixa ingestão de carboidratos, 

especificamente a dieta modificada de Atkins, em comparação 

com 21 pacientes adultos com epilepsia sem tratamento prévio 

com dieta. Os resultados encontrados no estudo forneceram 

evidências clínicas que uma dieta rica em gordura e pobre em 

carboidratos demonstraram segurança cardiovascular nesses 

indivíduos. O grupo submetido a essa abordagem também 

apresentou peso significativamente menor, índice de massa 

corporal, circunferência da cintura e do quadril, percentual de 

gordura corporal e níveis séricos de triglicerídeos, quando 

comparado ao grupo controle. Outrossim, esse tipo de dieta 

vem sido amplamente utilizada em adultos com epilepsia, 

resistentes à medicamentos (MCDONALD et al., 2017). 

Em 2018, estudiosos israelenses realizaram um estudo 

randomizado controlado, por 18 meses, com a participação de 

278 adultos sedentários, com obesidade abdominal ou 

dislipidemia, não tendo sido a abordagem direcionada para a 

perda de peso, uma vez que ambas as dietas, em termos de 

calorias, almejavam alcançar a mesma perda de peso, mas com 

ênfase na redução da gordura visceral como um todo, e dos 

depósitos ectópicos de gordura do fígado, pâncreas e intra-

pericárdica. Os participantes foram randomizados para 2 

grupos, uma low carb mediterrâneo e outo low fat, para que 

assim se pudesse avaliar qual das dietas apresentaria melhores 

resultados nos fatores de risco cardiovasculares, na síndrome 

metabólica e na diminuição da gordura visceral. Os resultados 

do estudo foram que o grupo low carb mediterrâneo apresentou 

uma redução da circunferência abdominal (uma medida indireta 

de gordura visceral, e um dos critérios da síndrome metabólica) 

significantemente superior ao grupo low fat, maior redução da 
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pressão arterial sistólica e diastólica quando comparadas ao 

grupo low fat, como também os pacientes desse grupo 

apresentaram uma maior redução da gordura no fígado, no 

coração e no pâncreas. Outrossim, os envolvidos com a dieta 

low carb mediterrâneo apresentaram melhores marcadores 

bioquímicos dos triglicerídeos, da relação triglicerídeos com o 

colesterol HDL e também do HDL, independente da perda de 

peso, tendo sido esses resultados correlacionados com a 

redução da gordura visceral e ectópica (GEPNER, et. al., 2017). 

Apesar das recomendações atuais favorecerem 

alimentos com baixo teor de gordura e ricos em carboidratos, 

dietas com alto teor de gordura e baixo consumo de 

carboidratos têm demonstrado efeitos potencialmente 

benefícios em relação à perda de peso e marcadores 

metabólicos. Em concordância, o Comitê de Nutrição da 

American Heart Association forneceu declaração científica 

afirmando está o consumo excessivo de energia, 

particularmente na forma de gorduras na dieta, associado à 

disfunção metabólica, obesidade e diabetes mellitus tipo 2. 

Assim, estudiosos realizaram um estudo em busca de uma 

nova perspectiva, uma possível transição nutricional para uma 

dieta rica em gorduras. Os resultados do estudo foram positivos 

ao evidenciar, através de comprovação científica, os efeitos 

benéficos em uma dieta com baixa ingestão de carboidratos e 

com alto teor de gordura em indivíduos obesos e sedentários, 

no entanto, ensaios clínicos de longa duração são necessários 

para confirmar essa hipótese (WALDMAN et. al., 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

Apesar da restrição de carboidratos já está em uso há 

mais de dois séculos, o emprego de uma dieta com restrição 

desse macronutriente é cercado de mitos e inverdades, tendo 

sido essa abordagem atacada nos últimos 50 anos como sendo 

prejudicial à saúde. 

As diretrizes atuais para a Nutrição promovem alimentos 

com baixo teor de gordura e maior consumo de carboidratos, 

tendo sido esses recomendados tanto para a saúde como para 

a perda de peso. No entanto, dietas ricas em carboidratos, têm 

demonstrado provocar alterações cardiometabólicas 

associadas à obesidade, uma vez que a resposta insulínica do 

carboidrato de alto índice glicêmico e/ou carga glicêmica 

favorece o acúmulo de peso. 

Mesmo com todos os avanços terapêuticos, a 

prevalência mundial da maioria das doenças crônicas continua 

a crescer, destacando a necessidade urgente de estratégias de 

tratamentos mais eficazes. Em contrapartida, estudiosos 

sugerem que a restrição de carboidratos, independentemente 

da perda de peso, melhora o controle glicêmico e alguns 

marcadores de doenças cardiovasculares.  

Tendo em vista o significativo crescimento da obesidade, 

e diante dos achados em artigos publicados por estudiosos do 

mundo inteiro à cerca de uma estratégia low carb, as 

orientações dietéticas e globais devem ser reconsideradas e 

incorporadas às diretrizes nutricionais. 
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RESUMO: A esteatose hepática não alcoólica é uma condição 
clinicopatológica caracterizada pelo acúmulo lipídico anormal 
nos hepatócitos (esteatose) na ausência de ingestão excessiva 
de álcool. A esteatose hepática compreende um espectro de 
doenças, variando de esteatose hepática simples à esteatose 
associada a necro-inflamação e fibrose (estágio da esteato-
hepatite) à cirrose. Esta pesquisa é de suma relevância para o 
esclarecimento da esteatose hepática não alcoólica como 
preditor de desordens metabólicas, bem como sua interrelação 
entre seus cofatores de risco como a obesidade, a síndrome 
metabólica e a resistência insulínica. Considerando o aumento 
de sua prevalência mundial em pacientes pediátricos, o objetivo 
deste trabalho foi correlacionar os fatores de risco metabólicos 
associados e seu desenvolvimento precoce na infância e 
adolescência. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de revisão 
bibliográfica de artigos científicos publicados entre os anos de 
2013 e 2018 nos bancos de dados SCIELO, MEDLINE, BVS, 
PubMed e no Google Acadêmico.  Com base nos estudos 
utilizados, foi observado que a síndrome metabólica e a 
esteatose hepática não alcoólica estão estreitamente 
associados a obesidade. Os adolescentes obesos possuem 
maior risco de desenvolvimento da doença do que as crianças. 
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A síndrome metabólica está presente em 90% dos pacientes 
pediátricos hepáticos. A severidade da esteatose hepática está 
fortemente associada ao metabolismo anormal da glicose 
(hiperglicemia e resistência à insulina). Conclui-se que a 
obesidade é o seu principal fator de risco, e que a esteatose 
hepática pode ser utilizada como um preditor inicial da síndrome 
metabólica. 
Palavras-chave: Esteatose hepática. Fígado gorduroso. 
Síndrome metabólica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A esteatose hepática não alcoólica é uma patologia 

clínica que ocorre quando há um acúmulo de triglicerídeos 

dentro dos hepatócitos que ultrapasse 5% do seu peso, desde 

que na ausência do consumo de álcool. Apesar de ser 

multifatorial e possuir um mecanismo ainda não bem 

esclarecido, a resistência à insulina e o estresse oxidativo tem 

papéis chaves no desenvolvimento e progressão da doença 

(D’ADAMO et al., 2013; RAYYAN et al., 2018).  

O acúmulo intracelular de triglicerídeos causa a 

inflamação dos hepatócitos, que é denominada como esteato-

hepatite, progredindo para um quadro de cirrose hepática, e 

posteriormente, carcinoma hepático. A EHNA está fortemente 

associado ao desenvolvimento do carcinoma hepático, câncer 

colorretal e de mama. O câncer ao lado da doença 

cardiovascular, são as principais causas de óbitos entre os 

pacientes diagnosticados com esteatose hepática não alcoólica 

(KIM et al., 2018; STEFAN, 2018; PAPAGIANNI; TZIOMALOS, 

2018). 

Nos países desenvolvidos, a obesidade infantil se tornou 

a desordem nutricional mais comum, com uma prevalência de 
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16% entre crianças com idades de 12 a 16 anos. A obesidade 

infantil é apontado como o principal fator de risco no 

desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica. Entre 

70% à 80% das crianças obesas podem desenvolver a doença 

gordurosa do fígado (CIOCCA; RAMONET; ÁLVAREZ, 2016). 

Em razão dessa tendência mundial de crescimento da 

obesidade infantil, a esteatose hepática não alcoólica tem se 

tornado a mais comum doença hepática crônica na infância e 

adolescência (YANG et al., 2014; BERARDIS; SOKAL, 2014).  

O estilo de vida sedentário possui uma maior correlação 

significativa com a obesidade. Hábitos sedentários como 

assistir televisão aumenta a obesidade em 2% a cada hora 

passada pela criança diante da televisão. Além de reduzir o 

tempo disponível para atividades físicas, o consumo de doces, 

salgados e bebidas açucaradas está correlacionada com o 

hábito de assistir televisão. Áreas de moradia com pouca 

segurança, e o transporte escolar, também reduzem as 

oportunidades para atividades físicas (SAHOO et al., 2015). 

Crianças que apresentam o diagnóstico de esteatose 

hepática não alcoólica tem na fase adulta, uma maior taxa de 

mortalidade e morbidade. Outra razão dada para a esteatose 

hepática na infância é devido a sua relevância terapêutica na 

identificação dessa patologia nessa fase da vida por ser um 

momento estratégico para o tratamento, uma vez que é 

baseado em modificações no estilo de vida como o controle do 

peso corporal (VOS et al., 2017). O excesso de adiposidade na 

infância está relacionado a esteatose hepática na adolescência, 

ao passo que adolescentes com sobrepeso tem um risco 

aumentado de desenvolver uma doença hepática grave, e ainda 

aumenta o risco de desenvolverem uma obesidade mais severa 
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nos primeiros trinta anos da fase adulta (DOYCHEVA; WATT; 

ALKHOURI, 2017).   

Diante do atual cenário epidêmico da obesidade infantil 

esta revisão bibliográfica teve como objetivo correlacionar os 

fatores de risco metabólicos associados a esteatose hepática 

não alcoólica e seu desenvolvimento precoce na infância. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de 

revisão bibliográfica no período de março de 2018 a setembro 

de 2018, considerando a relevância do tema, e a perspectiva de 

alguns autores sobre os fatores de risco associados a esteatose 

hepática não alcoólica na infância e adolescência. Este 

Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido a partir de 

uma pesquisa nos seguintes banco de dados: Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Internacional e 

Ciências da Saúde (MEDLINE), Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), US National Library of Medicine (PUBMED) e no Google 

Acadêmico. Publicados em línguas portuguesa e inglesa entre 

os anos de 2013 a 2018. Os descritores utilizados foram: 

obesidade pediátrica, esteatose hepática, fígado gorduroso e 

síndrome metabólica. Foram excluídos os artigos que não 

estavam escritos nos idiomas selecionados, artigos sem 

resumo ou aqueles que cujo título não estavam relacionas ao 

tema desta revisão bibliográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                     

A esteatose hepática não alcoólica (EHNA) é uma 

doença multifatorial que abrange uma complexa interação entre 



FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA 

NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

387 
 

genética, dieta e estilo de vida. Os componentes da síndrome 

metabólica e a esteatose hepática não alcoólica estão 

fortemente associados a obesidade (NSEIR; HELLOU; ASSY, 

2014). Os resultados dos estudos realizados por Rajindrajith et 

al. (2017), Trovato et al. (2016) e Zhang et al. (2015), 

encontraram uma prevalência menor da esteatose hepática não 

alcoólica (8,4%; 9,4%; 5%, respectivamente) em populações 

com índice de massa corporal mistos, quando comparado a 

estudos realizados em populações obesas, ou acima do peso 

normal para idade. Como pode ser visto no estudo de Zhang et 

al. (2015), realizado em uma população de 7.229 crianças com 

idades entre 7 a 18 anos, a incidência da esteatose hepática 

não alcoólica era de 5%, enquanto dentro da população 

classificada com obesidade visceral e periférica somadas 

chegava a 45%. 

Essa maior incidência da EHNA na obesidade são 

corroborados por estudos transversais realizados em 

populações obesas (JIMENEZ-RIVERA et al., 2017; KIM; CHO; 

YANG, 2018; ODDY et al., 2013; UED et al., 2015; 

XANTHAKOS et al., 2015). Os resultados desses estudos 

clínicos mostram uma alta prevalência de esteatose hepática 

não alcoólica nas amostras populacionais utilizadas nestes 

estudos (85%; 54%; 25% e 59%, respectivamente). Essa maior 

prevalência em indivíduos obesos, também foi observado por 

Pawar et al. (2016), que submeteram um grupo de 616 

adolescentes na faixa etária de 11 a 16 anos a exames de 

ultrassom. Foi detectado que 32% estavam com sobrepeso ou 

obesidade, tendo a esteatose hepática não alcoólica uma 

prevalência de 62%. Na Tabela 1, estão os principais achados 

de estudos clínicos que correlacionam a EHNA com sobrepeso 

e obesidade em populações pediátricas. 
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 Tabela 1. Associção entre obesidade e EHNA. 
AUTOR/ANO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS 

ODDY et al., 
2013. 

Realizar uma 
associação 
prospectiva entre 
o padrão dietético 
e a esteatose 
hepática não 
alcoólica em um 
grupo de 
adolescentes. 

Estudo de coorte 
com 995 
adolescentes com 
idades de 14 e 17 
anos. 
Participantes do 
Estudo 
Longitudinal de 
Coorte de 
Grávidas da 
Austrália 
Ocidental, na 
Austrália. 

A esteatose 
hepática não 
alcoólica foi 
encontrada em 
15% dos 
adolescentes. 
Destes, 54% 
estavam com 
sobrepeso ou 
obesidade aos 14 
anos. Um maior 
consumo de Dieta 
Ocidental Padrão 
foi associado com 
um maior risco de 
esteatose 
hepática. 

ZHANG et al., 
2015. 

Determinar a 
prevalência da 
esteatose 
hepática não 
alcoólica e 
explorar sua 
relação com 
medidas 
antropométricas 
em crianças. 

Estudo transversal 
com 7.229 
estudantes com 
idades entre 7 e 18 
anos, de quatro 
regiões do delta 
do Rio Yangtze, 
na China. No 
período de 
setembro de 2009 
a outubro de 2011. 

A prevalência total 
de EHNA foi de 
5%. Sendo 5,6% 
em sujeitos com 
obesidade 
periférica; 12,9% 
nas que tinham 
obesidade 
abdominal; e 
44,8% nas que 
apresentavam 
obesidade 
periférica e 
abdominal juntas.  
 
 
 

UED et al., 
2015. 

Verificar 
alterações 
antropométricas, 
bioquímicas em 
crianças e 
adolescentes 
obesos com e sem 
esteatose 
hepática não 
alcoólica. 

Estudo transversal 
observacional 
analítico 
desenvolvido no 
Ambulatório 
Central de 
Pediatria da 
Universidade 
Federal do 
Triângulo Mineiro. 

A esteatose 
hepática não 
alcoólica foi 
diagnosticada em 
25,4% dos 
indivíduos. O 
grupo com 
esteatose hepática 
não alcoólica teve 
as médias de 
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A população foi 
composta por 23 
crianças e 36 
adolescentes 
entre 7 e 14 anos 
de idade no 
período de abril a 
setembro de 2014. 

Índice Massa 
Corporal e peso 
corporal 
significativamente 
maior em relação 
ao grupo sem 
esteatose 
hepática. 

XANTHAKOS et 
al., 2015. 

Investigar a 
prevalência da 
esteatose 
hepática não 
alcoólica em 
adolescentes 
submetidos a 
cirurgia bariátrica 
e fatores 
associados. 

Estudo de coorte 
observacional 
prospectivo com 
242 adolescentes 
menores de 19 
anos, avaliados 
em 5 centros 
clínicos nos 
estados de Ohio, 
Texas e Alabama 
nos Estados 
Unidos da 
América.  

A esteatose 
hepática não 
alcoólica foi 
detectda em 59% 
dos adolescentes. 
Destes, 10% 
apresentavam 
Esteato-hepatite, e 
78% 
apresentavam 
dislipidemia. 
Níveis séricos de 
glicose e 
triglicerídeos 
foram maior de 
acordo com a 
severidade da 
Esteatose 
hepática. 

TROVATO et 
al., 2016. 

Avaliar o 
comportamento 
social de um grupo 
de jovens com 
foco na qualidade 
da dieta, a 
frequência 
alimentar e o 
exercício físico, e 
seus efeitos sobre 
o desenvolvimento 
da esteatose 
hepática não 
alcoólica. 

Estudo de coorte 
com 708 jovens 
não diabéticos 
com faixa etária 
média de 15 anos. 
Foi utilizado um 
histórico pessoal 
baseado no estilo 
de vida, 
frequência 
alimentar, perfil 
dietético e 
atividade física. 

A prevalência de 
esteatose hepática 
não alcoólica foi de 
9,4%. Índice de 
massa corporal 
para Idade e altura 
elevados,somados 
a uma vida 
sedentária, 
possuem uma 
associação 
significativamente 
maior para 
esteatose 
hepática. 

JIMENEZ-
RIVERA et al., 
2017. 

Descrever a 
prevalência da 
esteatose 
hepática não 
alcoólica e 

Estudo transversal 
com 97 crianças e 
adolescentes na 
faixa etária de 8 a 
17 anos, no 

A esteatose 
hepática não 
alcoólica foi 
diagnosticada em 
85% dos 
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achados 
associados em 
uma população de 
crianças e 
adolescentes 
obesas. 

período de 2009 a 
2012. Todas 
atendidas no 
Hospital Infantil de 
Ontário Oriental 
afiliada a 
Universidade de 
Otawa, Canadá.  

pacientes. 
Triglicerídeos 
elevados foram 
significativamente 
maior no grupo 
com esteatose 
hepática.  

RAJINDRAJITH 
et al., 2017. 

Determinar a 
incidência de 
esteatose 
hepática não 
alcoólica e suas 
associações numa 
coorte de 
adolescentes. 

Estudo transversal 
com 499 
adolescentes com 
idade de 14 anos 
no ano de 2014. 
Todos foram 
avaliados na 
Clínica Especial 
da Faculdade de 
Medicina da 
universidade de 
Kelaniya, Sri 
Lanka.  

Dos Adolescentes 
participantes, 
8,4% tinham 
esteatose hepática 
não alcoólica. 
Índice de massa 
corporal, 
circunferência da 
cintura e 
triglicérides 
elevados tiveram 
uma prevalência 
significativamente 
maior no grupo 
com esteatose 
hepática. 

KIM; CHO; 
YANG, 2018. 

Avaliar a 
incidência de início 
precoce da 
esteatose 
hepática não 
alcoólica e 
identificar os 
preditores 
bioquímicos em 
crianças obesas. 

Estudo transversal 
realizado em 365 
crianças obesas 
com idades entre 
4 e 18 anos, 
avaliadas no 
Hospital Bundang 
da Universidade 
Nacional de Seul 
(SNUBH), Coréia 
do Sul. No período 
de abril de 2004 a 
fevereiro de 2016. 

A prevalência de 
esteatose hepática 
não alcoólica foi de 
36% em crianças, 
e de 70% em 
adolescentes. No 
grupo com 
esteatose hepática 
houve diferença 
significativa em 
peso, IMC, 
circunferência do 
abdômen, 
triglicerídeos e 
resistência à 
insulina em 
comparação ao 
grupo sem 
esteatose 
hepática.  

Fonte: autoria própria. 
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A prevalência da esteatose hepática não alcoólica 

(EHNA) tem sido relacionada com o aumento da idade. 

Segundo Welsh, Karpen, Vos (2013), que avaliaram a 

tendência da prevalência da esteatose hepática não alcoólica 

em adolescentes norte-americanos, o aumento da idade possui 

um risco significativamente maior para EHNA. Sendo os 

adolescentes de origem mexicana o grupo mais vulnerável. 

Resultados semelhantes encontrou o estudo de Hagström et al. 

(2016), que demonstraram que adolescentes obesos e com 

sobrepeso possuem um risco maior de desenvolverem doença 

hepática. O aumento em cada unidade do índice de massa 

corporal, acarreta um risco 5% maior para doença hepática. Em 

parte, essa tendência é explicada pela obesidade devido ao 

aumento do índice de massa corporal proporcional ao aumento 

da idade em crianças (FUSILLO; RUDOLPH, 2015). Hartmann 

e Schnabl (2018), concordam que a esteatose hepática 

pediátrica está mais associada a adolescentes do que a 

crianças. 

Como pode ser visto na tabela 2, os estudos que 

aplicaram os critérios de diagnóstico para a síndrome 

metabólica (SMET) detectaram sua incidência nessas 

populações (ALKASSSABANY; FARGHALY; EL-GHITANY, 

2014; UED et al., 2015; DAS et al., 2017; RAJINDRAJITH et al., 

2017; KIM; CHO; YANG, 2018). Segundo Boyraz et. al. (2013), 

a EHNA está estreitamente relacionada a SMET ou a um de 

seus componentes. Crianças com esteatose hepática não 

alcoólica possuem uma frequência significativamente maior de 

apresentarem obesidade abdominal, dislipidemia, hipertensão 

e resistência à insulina. Aproximadamente, 90% de um desses 

componentes estão presentes em pacientes pediátricos com 
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esteatose hepática, e 1/3 deles possuem o diagnóstico da 

síndrome metabólica.  

 

Tabela 2. Correlação EHNA/SMET em estudos clínicos. 

AUTOR/ANO OBJETIVO 
METODOLOGI

A 
RESULTADOS 

ALKASSABANY; 

FARGHALY e 

EL-GHITANY, 

2014. 

 

Investigar a 

incidência de 

esteatose 

hepática não 

alcoólica em 

crianças e 

adolescentes, 

além de 

determinar os 

fatores 

associados a 

esteatose 

hepática. 

Estudo 

transversal do 

tipo caso-

controle, com 

800 pacientes 

na faixa etária 

entre 6 e 18 

anos, 

selecionados 

aleatoriamente 

no ambulatório 

do Hospital 

Pediátrico de 

Saúde Esportiva 

de Alexandria, 

Egito. 

Foi detectada a 

presença de 

esteatose 

hepática não 

alcoólica em 

15,8% dos 

pacientes. 

Triglicerídeos 

elevados e 

síndrome 

metabólica 

tiveram uma 

associação 

significativamente 

maior para 

esteatose 

hepática.  

 

UED et al., 2015. Verificar 

alterações 

antropométricas 

e bioquímicas, 

realizar exames 

para diagnóstico 

da síndrome 

metabólica em 

crianças e 

adolescentes 

obesas com ou 

sem esteatose 

hepática não 

alcoólica. 

 

Estudo 

transversal 

observacional 

analítico 

desenvolvido no 

Ambulatório 

Central de 

Pediatria da 

Universidade 

Federal do 

Triângulo 

Mineiro. A 

população foi 

composta por 23 

crianças e 36 

A prevalência de 

síndrome 

metabólica no 

grupo com 

esteatose 

hepática foi de 

26,6%. E no grupo 

sem esteatose 

hepática foi de 

11,7%.  
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 adolescentes 

entre 7 e 14 

anos de idade 

no período de 

abril a setembro 

de 2014.  

DAS et al., 2017. Registrar a 

prevalência da 

esteatose 

hepática não 

alcoólica e 

desordens 

metabólicas 

entre crianças 

escolares com 

peso normal e 

sobrepeso. 

Estudo 

transversal com 

961 crianças 

escolares com 

idades entre 5 e 

10 anos da 

cidade de 

Haryana, Índia. 

Foram aferidos 

peso, altura e 

índice de Massa 

Coprporal.  

Em 8,1% das 

crianças com 

esteatose 

hepática não 

alcoólica tinham 

Síndrome 

Metabólica. 

 

RAJINDRAJITH 

et al., 2017. 

Determinar a 

incidência de 

esteatose 

hepática não 

alcoólica e suas 

associações 

numa coorte de 

adolescentes. 

Estudo 

transversal com 

499 

adolescentes 

com idade de 14 

anos no ano de 

2014. Todos 

foram avaliados 

na Clínica 

Especial da 

Faculdade de 

Medicina da 

universidade de 

Kelaniya, Sri 

Lanka.  

As chances de se 

ter pelo menos 

uma das 

características da 

síndrome 

metabolica foram 

6 vezes maior no 

grupo com 

esteatose 

hepática. Índice 

de massa 

corporal, 

circunferência da 

cintura e 

triglicérides 

elevados tiveram 

uma prevalência 

de risco maior com 

uma relação 

significativa maior 

nesse grupo. 

KIM; CHO; 

YANG, 2018. 

Avaliar a 

incidência de 

Estudo 

transversal 

A esteatose 

hepática não 
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início precoce 

da esteatose 

hepática não 

alcoólica e 

identificar os 

preditores 

bioquímicos em 

crianças 

obesas. 

realizado em 

365 crianças 

obesas com 

idades entre 4 e 

18 anos, 

avaliadas no 

Hospital 

Bundang da 

Universidade 

Nacional de Seul 

(SNUBH), 

Coréia do Sul. 

No período de 

abril de 2004 a 

fevereiro de 

2016. 

alcoólica foi 

detectada em 36% 

das crianças, e 

23% tinham 

síndrome 

metabólica; e 70% 

dos  adolescentes 

tinham esteatose 

hepática, dos 

quais 35% tinham 

síndrome 

metabólica. 

Fonte: autoria própria. 

 

De acordo com Boyraz et al. (2013), em seu estudo que 

envolveu 451 crianças obesas com idades entre 8 e 18 anos, 

48% tinham esteatose hepática não alcoólica, e 21% 

apresentavam a SMET. A prevalência da EHNA em crianças 

obesas com síndrome metabólica foi de 73%. Três vezes mais 

do que em crianças sem desordens hepática (55% vs. 15%). 

Essa prevalência foi maior que outras desordens metabólicas, 

mas bem mais próxima à prevalência de dislipidemia (78%). O 

que pode indicar a EHNA como um mediador inicial da 

síndrome metabólica. Segundo Zammit (2013), o 

desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica está mais 

associada a resistência à insulina. O que reforça a hipótese de 

que o acúmulo de gordura hepática ocorre de acordo com a 

cadeia de eventos metabólicos que levam ao surgimento da 

SMET. 

Segundo  Oh et al. (2016), a relação de comorbidade da 

síndrome metabólica com o grau de obesidade não foi 
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significante. Enquanto a associação das comorbidades da 

síndrome metabólica com a esteatose hepática não alcoólica foi 

significativa nos pacientes hepáticos. Além de uma correlação 

significativamente maior da esteatose hepática com os níveis 

séricos de insulina e triglicerídeos. Ubiña-Aznar et al. (2017) 

sugerem que a severidade da esteatose hepática não alcoólica 

está extremamente relacionada a alterações no metabolismo da 

glicose (hiperglicemia e resistência à insulina) com alterações 

nos parâmetros antropométricos dos pacientes participantes do 

estudo (IMC: ≥34 Kg/m2; circunferência da cintura: ≥ 100; 

circunferência do quadril:  ≥ 108). 

O aumento da gordura visceral e da resistência à insulina 

são os principais fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da EHNA e da SMET. A inflamação do tecido 

adiposo e a posterior produção de citocinas pro-inflamatórias 

são as etapas iniciais da cadeia de eventos que promovem o 

surgimento da resistência à insulina em pacientes pediátricos 

obesos ou com sobrepeso. A resistência à insulina provoca o 

acúmulo de ácidos graxos no fígado, tendo como consequência 

a resistência à insulina hepática. Aumentando os níveis séricos 

de glicose, o que vai estimular uma maior secreção de insulina, 

aumentando subsequentemente, a resistência insulínica 

corporal (PACIFICO et al., 2014). 

  

CONCLUSÕES  

 

A obesidade é o principal fator de risco relacionada a 

esteatose hepática não alcoólica, que tem apresentado uma 

prevalência maior em crianças e adolescentes diagnosticados 

com obesidade. A obesidade infantil tem sido desencadeada e 

agravada pelo consumo de alimentos excessivamente calóricos 



FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA 

NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

396 
 

da dieta ocidental. Além disso, a obesidade infantil tem sido 

apontada como principal promotor da incidência cada vez mais 

comum da síndrome metabólica na infância e adolescência. 

Entretanto, alguns autores divergem sobre a esteatose hepática 

ser um preditor ou uma manifestação hepática da síndrome 

metabólica. Não obstante, a incidência da síndrome metabólica 

é seis vezes maior em adolescentes com esteatose hepática. 

Enquanto que a resistência à insulina possui uma correlação 

direta com a esteatose hepática não alcoólica em pacientes 

pediátricos.  

 A maioria do casos de esteatose hepática não alcoólica 

podem ser revertidos através da perda de peso corporal, sendo 

a dieta e o sedentarismo como principais fatores de risco 

modificáveis. Portanto, são necessárias intervenções 

combinadas para conter a epidemia da esteatose hepática não 

alcoólica em crianças e adolescentes, observando seu 

complexo mecanismo multifatorial, bem como seus cofatores de 

risco associados como a dieta ocidental, a obesidade infantil, a 

síndrome metabólica e a resistência insulínica.  
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RESUMO: As doenças cardiovasculares constituem um grupo 
complexo e heterogêneo de doenças, sendo causa importante 
de morbidade e mortalidade. Nas dietas mediterrânicas e 
modelo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), 
conhecidas por seu efeito protetor do risco cardiovascular, 
frutas e vegetais fazem parte de sua composição e são 
consumidas frequentemente. Frutas e vegetais são ricos em 
nitrato, que participam da via Nitrato-Nitrito-NO, sendo o óxido 
nítrico um potente vasodilatador. Analisou-se através de uma 
revisão sistemática se as frutas e vegetais auxiliam na 
prevenção das doenças cardiovasculares. Foram selecionados 
15 artigos originais nas seguintes bases de dados: Scielo, 
Pubmed, Bireme e Medline utilizando os seguintes descritores: 
Doenças cardiovasculares, Frutas, Vegetais e Endotélio com 
publicações em português, inglês e espanhol. Encontrou-se 
concordância entre os autores sobre o efeito protetor das frutas 
e vegetais no risco cardiovascular. Os resultados evidenciam 
uma associação inversa significativa entre o consumo de frutas 
e vegetais e a prevalência de doenças cardiovasculares. 
Entretanto, há discordância entre alguns autores em relação à 
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quantidade de porções diárias necessárias, se esse efeito 
protetor das frutas e vegetais é dado em conjunto ou 
isoladamente e se essa proteção é equivalente no consumo dos 
mesmos crus ou processados. Conclui-se que as frutas e 
vegetais são alternativas de baixo custo e fácil acessibilidade 
que desempenham um papel importante na proteção de 
doenças cardiovasculares. 
  
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Frutas. Vegetais. 

Endotélio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais 

causas de morte em todo o mundo, e todos os anos, a taxa de 

mortalidade é superior à mortalidade por outras causas. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos três 

quartos das mortes no mundo por DCV acontecem em países 

de baixa e média renda. A incidência se dá pelo acesso precário 

dessas classes à atenção primária interferindo na detecção 

precoce e tratamento precoce da doença (OMS, 2015). 

Existem vários fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, sendo alguns deles: dislipidemias, 

hipertensão arterial, tabagismo, sobrepeso e obesidade, 

diabetes mellitus, sedentarismo, estresse psicossocial, dieta 

deficiente em vegetais e frutas, uso do álcool e idade acima de 

45 anos para o sexo masculino e 55 anos para o feminino 

(BORNHAUSEN, KESSLER, GASPERIN, 2018). 

Nas DCV causadas devido à aterosclerose, podem ser 

citadas a doença cardíaca isquêmica, doença cerebrovascular 

e doenças da aorta e das artérias. Essas doenças, baseiam-se 

em um conjunto de distúrbios que ocorrem no coração e nos 
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vasos sanguíneos, entre eles, a doença coronária, doenças 

cerebrovasculares, aumento da pressão sanguínea, 

aterosclerose, vasculopatias periféricas, doença cardíaca 

reumática, doenças congênitas do coração e insuficiência 

cardíaca (OMS, 2015). Cerca de 17,5 milhões de pessoas 

morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares e, 

dentro desse número, 75% dos óbitos ocorrem em países de 

baixa e média renda (BRASIL, 2016). 

Segundo Siqueira, Siqueira-Filho e Land (2017), as 

doenças cardiovasculares, além de provocar óbitos prematuros, 

estão envolvidas na incapacidade laborativa, diminuição das 

rendas familiares e redução da produtividade. Esses dados 

confirmam o crescente efeito socioeconômico das DCV, sendo 

classificado como um problema de saúde pública mundial. 

Como ocorre em outros países, no Brasil, as doenças 

crônicas não transmissíveis e as causas externas se 

estabelecem como um problema de saúde de maior magnitude, 

totalizando 85% do total de óbitos. Desse percentual, as 

doenças cardiovasculares configuram-se como as principais 

causas, particularmente as isquêmicas do coração, as 

cerebrovasculares e as hipertensivas (LIMA et al., 2017). 

São inúmeras as razões que contribuem para esses 

índices, entre elas, podem ser citadas as políticas públicas de 

saúde na prevenção de doenças cardiovasculares aquém das 

carências da população, levando à habitual deficiência de 

infraestrutura na atenção primária e possibilitando que 

patologias preveníveis desperdicem sua oportunidade ideal de 

combate, principalmente nas regiões de baixa renda (SIMÃO et 

al., 2014). 

A disfunção da célula endotelial antecede a disfunção 

celular orgânica na maioria das doenças cardiovasculares 
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sendo um dos agentes precursores para o desenvolvimento das 

cardiopatias (ARCÊNCIO, EVORA, 2017). Uma demorada e 

repetida exposição a fatores de risco cardiovasculares pode 

enfraquecer as propriedades protetoras dos sistemas anti-

inflamatórios das células do endotélio, comprometendo sua 

funcionalidade e integridade (GIRIBELA et al., 2011). 

Para Melo et al. (2014), o endotélio é um tecido 

metabolicamente funcional e tem capacidade na modulação 

tanto do lúmen vascular, pelo equilíbrio da dilatação e da 

contração locais em resposta a modificações do fluxo do 

sangue ou a agentes vasoativos, como o compartimento 

adjunto da musculatura lisa vascular, pela formação de 

substâncias antiproliferativas onde o óxido nítrico é a 

fundamental substância encarregada pela dilatação vascular 

dependente do endotélio. Embora o endotélio tenha diversas 

funções, a disfunção endotelial é imediatamente relacionada à 

perda da vasodilatação dependente do endotélio que é 

influenciada por inúmeros FR cardiovascular. 

A disfunção endotelial pode ser primária (herdada 

geneticamente), onde há a necessidade de procedimentos 

diagnósticos direcionados à detecção precoce e prevenção 

primária com a intenção impedir o desenvolvimento de DCV, ou 

secundária (fenotípica) que ocorre quando as células 

endoteliais não são mais capazes de produzir NO e aumentam 

a expressão de fatores vasoconstritores, proinflamatórios e 

protrombóticos, ou seja, a vasoconstrição superpõe a 

vasodilatação (ARCÊNCIO, EVORA, 2017). 

Os radicais livres são listados como um dos fatores 

patológicos das DCV, que desencadeiam lesões teciduais e 

disfunções endoteliais, interferindo na homeostase do óxido 
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nítrico que atua na vasodilatação (NEVES, OLIVEIRA, NEVES, 

2016).  

 

As primeiras recomendações não farmacológicas para a 

prevenção primária das doenças cardiovasculares consistem 

no baixo consumo de álcool e sódio, controle do peso corpóreo, 

prática regular de atividade física, combate ao tabagismo e 

hábitos alimentares saudáveis (SIMÃO et al., 2014). 

Segundo a I Diretriz Brasileira de Prevenção 

Cardiovascular (2014), o modelo dietético DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension), rico em frutas, vegetais, 

fibras, minerais e laticínios com pouco teor de gordura, fortalece 

o efeito de recomendações nutricionais para emagrecimento, 

diminuindo também biomarcadores de risco cardiovascular. A 

Dieta do Mediterrâneo, similarmente incentivando o alto 

consumo de frutas e hortaliças, tem resultados significativos na 

prevenção das DCV, da mesma forma que as Dietas 

vegetarianas são inversamente relacionadas com a incidência 

dessas patologias (SIMÃO et al., 2014). 

De acordo com a American Heart Association (2017), a 

meditação pode diminuir o risco de doença cardíaca, auxiliando 

no foco, autoconsciência e alívio do estresse. São necessários 

estudos mais conclusivos direcionados a essa prática e a 

prevenção do risco cardiovascular, de modo que, a meditação 

deve ser considerada como uma modificação potencial do estilo 

de vida, sendo aplicada como um impulso adicional para a 

saúde cardiovascular, não substituindo tratamentos padrão e 

comprovados, como cessação do tabagismo, controle da PA e 

tratamento dos níveis elevados de colesterol. 

O custo-efetividade das medidas de prevenção das DCV 

deve ser apoiado por diversas estratégias adicionais, 
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abrangendo modificações no estilo de vida para os indivíduos e 

intervenções farmacológicas para pacientes de alto risco onde 

os elaboradores de políticas públicas de saúde têm a 

responsabilidade de balancear a distribuição dos recursos de 

relevância entre essas áreas (OLIVEIRA, 2015). 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar na 

literatura a relação do consumo de frutas e vegetais na 

prevenção de doenças cardiovasculares. Os objetivos 

específicos consistem em entender os mecanismos pelos quais 

os efeitos da dieta de frutas e vegetais promovem benefícios no 

sistema cardiovascular e analisar a relação do consumo de 

frutas e vegetais como fator protetor de doenças 

cardiovasculares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa a partir de artigos originais, 

relacionados ao tema sugerido. Esses materiais estavam 

contidos na base de dados da Scielo, Pubmed, Bireme e 

Medline. Foram utilizadas as palavras-chave “cardiovascular 

diseases”, “vegetal”, “fruit”, “endotelial”.  

As publicações selecionadas delimitaram-se entre os 

anos 2000 e 2018, publicadas em inglês. Foram encontrados 

35 artigos e selecionados 15 para os resultados. As publicações 

no intervalo de tempo de 2000 a 2018 foram incluídas e 

excluídas as que antecediam o ano de 2000 como também as 

que não abordaram o tema proposto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados 15 artigos originais, os quais 

analisaram por diferentes métodos o efeito protetor das frutas e 

vegetais na saúde cardiovascular, como representados na 

tabela a seguir: 

  
Tabela 1. Relação entre o consumo de frutas e vegetais e a prevenção 

cardiovascular 

AUTOR / 
ANO 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADO 

LIU et al., 
2000 

Examinar se um 
maior consumo 
de frutas e 
vegetais reduz o 
risco de doenças 
cardiovasculare
s. 

Estudo de coorte em 
39.876 mulheres sem 
histórico de DCV e 
câncer, 
acompanhadas por 5 
anos. Foram 
aplicados QFA e 
acompanhamento do 
histórico clínico e 
estilo de vida das 
recrutadas. 

Foi observada uma 
associação inversa 
significativa entre 
consumo de frutas e 
vegetais e risco de 
DCV. Associou-se 
um maior consumo 
de frutas e vegetais 
com menor risco de 
infarto do miocárdio. 
 

MCCALL et 
al., 2009 

Avaliar os 
efeitos dose-
dependentes de 
uma intervenção 
de frutas e 
vegetais na 
saúde arterial 
em indivíduos 
com 
hipertensão. 

Estudo de intervenção 
randomizado de 12 
semanas com 117 
participantes. 
Inicialmente a 
ingestão de frutas e 
vegetais foi limitada a 
1 porção/dia e 
posteriormente o 
consumo ficou entre 
1,3 e 6 porções/dia. 
Avaliou-se as 
respostas 
vasodilatadoras pela 
plestimografia de 
oclusão venosa. 

Os resultados 
obtidos após a 
intervençao 
demonstrou a 
vasodilatação 
dependente do 
endotélio através do 
consumo das frutas 
e vegetais. 
 

KERLEY et 
al., 2018 

Analisar o efeito 
do nitrato 
dietético diário 
através do suco 
de beterraba em 

Estudo cruzado, 
duplo-cego, 
randomizado com 
placebo controlado. 
20 voluntários foram 

O nitrato da dieta 
através do suco de 
beterraba foi bem 
aceito. Os resultados 
encontrados 
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comparação 
com placebo em 
indivíduos com 
hipertensão não 
controlada. 
 

direcionados para a 
ingestão de 7 dias de 
suco de beterraba 
empobrecido com 
nitrato seguido de 7 
dias de suco de 
beterraba rico em 
nitrato ou vice-versa. 
A pressão arterial e o 
sangue foram 
avaliados antes e 
após as duas 
condições. 
 

corroboram com os 
dados existentes que 
sugerem um efeito 
anti-hipertensivo do 
nitrato da dieta 
presente em 
vegetais. 
 

SOBKO et 
al., 2009 

Avaliar se a 
ingestão de 
nitrato dietético, 
abundante em 
vegetais e 
frutas, pode 
afetar 
positivamente a 
função 
cardiovascular. 
 

Estudo randomizado, 
cruzado. Foram 
ofertados vegetais e 
frutas a 25 voluntários 
saudáveis e em outro 
período estes 
vegetais e frutas 
foram evitados. 
Foram examinados os 
efeitos e variações da 
pressão arterial dos 
avaliados no período 
de 10 dias com a 
oferta da dieta e 10 
dias sem o consumo 
desses vegetais e 
frutas. 
 

Os níveis 
plasmáticos e 
salivares de nitrato e 
nitrito foram maiores 
no final do período 
da dieta com oferta 
de vegetais e frutas. 
Os resultados 
obtidos 
evidenciaram os 
efeitos positivos do 
nitrato dietético 
presente nas frutas e 
vegetais trazendo 
benefícios para a 
saúde 
cardiovascular. 
 

MILLER et 
al., 2017 

Analisar a 
associação 
entre a ingestão 
de frutas, 
vegetais e 
leguminosas 
com doenças 
cardiovasculare
s e mortes. 
 

Estudo de coorte em 
135.335 indivíduos 
com 35 a 70 anos sem 
doença 
cardiovascular por 10 
anos. Foram 
utilizados QFA com 
questões 
relacionadas à 
ingestão diária, 
histórico clínico, estilo 
de vida e variações da 
PA. 

Uma maior ingestão 
de frutas e vegetais 
foi inversamente 
associada com 
doença 
cardiovascular, 
infarto do miocárdio, 
mortalidade 
cardiovascular, 
mortalidade não 
cardiovascular e 
mortalidade total. 
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BUIL-
COSIALES 
et al., 2016 
 

Investigar a 
relação entre o 
consumo de 
fibras, frutas, 
vegetais e grãos 
integrais com 
doenças 
cardiovasculare
s. 
 

Estudo de coorte, 
multicêntrico por 7 
anos em 7.216 
adultos idosos com 
alto risco 
cardiovascular 
inicialmente livres de 
DCV. Anualmente 
eram aplicados QFA, 
realizadas visitas de 
acompanhamento, 
avaliações 
antropométricas e da 
PA e coleta de 
amostras de sangue. 

O consumo de frutas 
e vegetais 
combinados em 
níveis superiores a 
cinco porções 
diárias, foi associado 
a um risco diminuído 
e estatisticamente 
significativo de 
redução de DCV. 
 

BHUPATHIR
AJU et al., 
2013 
 

Examinar os 
papéis 
independentes 
de quantidade e 
variedade no 
consumo de 
frutas e vegetais 
em relação à 
doença cardíaca 
coronária. 
 

Estudo de coorte com 
71.141 mulheres e 
42.135 homens 
(1984-2008) sem 
histórico de diabetes, 
doenças 
cardiovasculares e 
câncer no início do 
estudo. A dieta foi 
avaliada através de 
um QFA 
acompanhamento da 
história médica, estilo 
de vida, fatores de 
risco em potencial, 
pressão arterial e 
exames laboratoriais. 
 

Os dados obtidos 
sugerem que a 
quantidade absoluta, 
e não a variedade, 
na ingestão de frutas 
e vegetais está 
associada a um risco 
significativamente 
menor de doença 
cardíaca coronária. 
 

ESHAK et 
al., 2010 
 

Avaliar a 
associação 
entre a ingestão 
de frutas e fibras 
de cereais com a 
mortalidade por 
doença 
cardiovascular. 

Estudo de coorte com 
58.000 homens e 
mulheres no intervalo 
de 15 anos. Foram 
aplicados QFA, 
usados dados de 
exames e analisados 
os históricos de 
hipertensão, diabetes 
melitus, DCV e câncer 
como também hábitos 
relacionados ao 

O consumo de fibras 
de frutas foi 
consideravelmente 
inverso associado ao 
risco de mortalidade 
por doença arterial 
coronária. 
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tabagismo, consumo 
de álcool e exercícios. 

CROWE et 
al., 2011 

Investigar a 
relação entre a 
ingestão de 
frutas e vegetais 
e o risco de 
mortalidade por 
doença 
isquêmica do 
coração. 
 

Estudo de coorte com 
313.074 participantes 
por 8 anos. QFA e 
recordatório alimentar 
de 24 horas foram 
usados. Investigação 
do estilo de vida, 
histórico médico, 
fatores de risco, 
pressão arterial foram 
feitas e os índices de 
mortalidade foram 
computados. 

Os participantes que 
consomem uma 
quantidade maior de 
porções de frutas e 
vegetais por dia 
tiveram um risco 
menor de doença 
isquêmica do 
coração fatal 
comparado com os 
que consomem 
menos porções por 
dia. 

GRIEP et al., 
2010 

Quantificar a 
associação do 
consumo de 
frutas e vegetais 
com a incidência 
de doença 
arterial 
coronária. 
 

Estudo de coorte com 
20.069 homens e 
mulheres avaliados, 
livres de doença 
cardiovascular 
inicialmente em um 
período por 10 anos. 
Foram aplicados QFA 
com dados referentes 
a consumo habitual, 
fatores de risco, estilo 
de vida e no final do 
estudo documentados 
os casos incidentes 
de doença arterial 
coronária. 
 

O maior consumo de 
frutas e vegetais 
foram inversamente 
relacionados com a 
indicência de doença 
arterial coronária. 
 

LEENDERS 
et al., 2013 

Avaliar a relação 
entre consumo 
de frutas e 
vegetais e os 
índices de 
mortalidade. 
 

Estudo de coorte com 
451.151 participantes 
(homens e mulheres) 
por 10 anos. Foram 
realizadas análises de 
sobrevida, aplicados 
QFA e recordatórios 
de 24 horas e 
coletadas 
informações inerentes 
ao estilo de vida, 
consumo de álcool, 
atividade física e 
histórico médico. Os 

O consumo de frutas 
e vegetais foi 
inversamente 
associado à 
mortalidade por 
todas as causas 
como também para 
doenças 
cardiovasculares. 
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índices de 
mortalidade foram 
computados no final 
do estudo. 
 

TAKACHI et 
al., 2007 
 
 

Investigar o 
efeito de frutas e 
vegetais no risco 
de doenças 
cardiovasculare
s e câncer. 

Estudo de coorte com 
91.103 homens e 
mulheres 
acompanhados por 
um intervalo médio de 
7 anos, sem histórico 
de DCV e câncer. 
Foram aplicados QFA 
validados e avaliados, 
no final do estudo, os 
índices de 
mortalidade. 

Uma associação 
inversa significativa 
foi encontrada entre 
o consumo de frutas 
e o risco de doenças 
cardiovasculares 
enquanto os dados 
referentes a relação 
com os vegetais 
foram 
inconsistentes. 
 

NAKAMURA 
et al., 2008 

Examinar se a 
alta ingestão de 
frutas e vegetais 
reduz a 
mortalidade por 
doenças 
cardiovasculare
s. 
 

Estudo de coorte em 
29.079 homens e 
mulheres no período 
de 7 anos. Foram 
aplicados 
questionários 
semiquantitativos 
relacionados a 
frequência alimentar 
com características 
demográficas, hábitos 
de tabagismo e 
etilismo, exercício e 
históricos médicos. 
 

Os resultados 
sugerem que uma 
maior ingestão de 
vegetais, 
particularmente, está 
associada à redução 
do risco de morte por 
doenças 
cardiovasculares 
enquanto os 
resultados 
relacionados às 
frutas não foram 
significativos. 
 

STEFLER et 
al., 2016 

Analisar a 
associação 
entre o consumo 
de frutas e 
vegetais e 
mortalidade. 

Estudo de coorte em 
28.945 homens e 
mulheres no intervalo 
de 3 anos sem 
histórico de diabetes e 
DCV.  Aplicou-se QFA 
e foram analisados 
históricos médicos e 
realizados exames. 
Ao final do estudo 
foram analisados os 
índices de mortes por 
diferentes causas 
incluindo as por 

Foi demonstrado que 
o aumento da 
ingestão de frutas e 
vegetais pode 
reduzir a mortalidade 
por doenças 
cardiovasculares, 
particularmente 
entre fumantes e 
hipertensos. 
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doenças 
cardiovasculares. 

Fonte: Próprio autor (2018) 

 

Segundo Miller et al. (2017), durante o período de 

acompanhamento por 7 anos de estudo, houveram 4.784 

eventos de mortes por doenças cardiovasculares, quantidade 

pequena comparada ao número de mortes por outras causas. 

Esse baixo índice de mortalidade é justificado pela ingestão de 

três a quatro porções diárias de frutas e vegetais, porção 

considerada suficiente, que quando comparada a um consumo 

maior de porções por dia, não há benefício aparente. 

 Já no estudo de Crowe et al. (2011), participantes que 

consumiam de 5 a 8 porções por dia demonstraram um risco 

menor de 22% de desenvolver doença isquêmica do coração, 

além de apresentarem menor pressão diastólica e serem mais 

ativos em comparação com os que consumiram 3 ou menos 

porções por dia. Relacionando os dois autores, é evidente a 

divergência em relação à porção diária a ser ingerida 

necessária que ofereça benefícios à saúde cardiovascular. 

No estudo randomizado feito por Sobko et al. (2009) com 

voluntários normotensos, a ingestão de uma dieta rica em 

nitrato dietético proveniente de frutas e vegetais, pode afetar 

positivamente na pressão arterial, onde os avaliados 

apresentaram diminuição significativa na PA diastólica após o 

período de intervenção. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo 

de Mccall et al. (2009), porém com indivíduos hipertensos, onde 

foi demonstrado que para cada aumento de uma porção no 

consumo de frutas e legumes, houve um progresso de 6,2% nas 

respostas do fluxo sanguíneo do antebraço. Os resultados 

obtidos corroboram que, entre os voluntários hipertensos, o 
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aumento do consumo de frutas e vegetais produz melhorias 

significativas em um marcador estabelecido de diminuição da 

pressão arterial, função endotelial e prognóstico vascular. 

Outro resultado similar aos supracitados foi observado 

por Kerley et al. (2018), afirmando que o nitrato dietético 

presente no suco de beterraba foi bem tolerado levando ao 

aumento de metabólitos de NO, potente vasodilatador, como 

também à redução da pressão arterial.  

Ratificou-se o efeito hipotensivo em indivíduos com 

hipertensão não controlada após a intervenção. Kobylecki et al. 

(2015) discorda em seu estudo, atribuindo à vitamina C, 

presente nos vegetais e frutas, o efeito benéfico à saúde 

vascular, e não ao nitrato presente nos mesmos. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida por 

Bhupathiraju et al. (2013), maiores ingestões de frutas e 

vegetais foram associadas a vários estilos de vida saudáveis 

incluindo menores taxas de tabagismo com seus participantes 

normotensos e mais ativos fisicamente, apresentando menores 

riscos de desenvolver doença arterial coronária. Embora não 

tenham sido observadas associações com variedade, a alta 

correlação combinada entre variedade e quantidade no 

consumo de frutas e vegetais ressaltam a importância da 

ingestão de uma dieta variada. Da mesma forma Liu et al. 

(2000) e Miller et al. (2017), observaram que as pessoas com 

alto consumo de frutas e vegetais fumavam menos, se 

exercitavam mais e apresentavam uma menor prevalência de 

diabetes, hipertensão, colesterol alto e risco de infarto do 

miocárdio.  

Segundo Stefler et al. (2015), o aumento da ingestão de 

frutas e vegetais reduziu a mortalidade por doenças 

cardiovasculares, principalmente entre fumantes e hipertensos. 
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Indivíduos que adotavam essa prática apresentavam IMC 

dentro dos parâmetros, fumavam menos, o nível de colesterol 

sérico não variou e a pressão arterial média diminuiu, 

aparecendo como um importante mediador. 

Em seu estudo com idosos com alto risco cardiovascular, 

Buil-Cosiales et al. (2016) observou a associação inversa entre 

o consumo de frutas e vegetais e o risco diminuído de 

desenvolver doenças cardiovasculares, onde os indivíduos com 

menor consumo eram mais velhos, tinham maiores valores de 

pressão arterial sistólica e diastólica, menos fisicamente ativos 

e mais propensos a serem fumantes atuais. Já Liu et al. (2000), 

enfatiza em sua pesquisa que a relação inversa da ingestão de 

frutas e vegetais com o risco de infarto do miocárdio, foi mais 

forte entre os participantes que não apresentavam nenhum fator 

de risco e histórico de DCV. 

Segundo Takachi et al. (2008) níveis de atividade física 

ou prevalência de excesso de peso não diferiram com o maior 

consumo de frutas e vegetais e a associação inversa com 

menor risco de doenças cardiovasculares foi maior com a 

ingestão de frutas, onde os resultados relacionados aos 

vegetais foram inconsistentes. Em uma análise estratificada de 

acordo com o gênero, ficou evidente uma tendência inversa 

significativa entre o consumo de frutas e o risco de DCV em 

mulheres, atribuindo esse efeito positivo ao fato de que as 

mulheres fumam menos que os homens. Essa associação 

positiva às frutas foi observada por Eshak et al. (2010) em seu 

estudo, onde menores riscos de desenvolver doenças 

cardiovasculares tanto em homens como mulheres, devem- se 

ao fato do consumo de frutas e não de vegetais. 

Por outro lado, Nakamura et al. (2008) afirma em sua 

pesquisa que as mulheres com um consumo maior de vegetais 
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tinham menor probabilidade de serem tabagistas e etilistas e 

menos propensas a ter hipertensão e diabetes com redução do 

risco de morte por DCV, enquanto a associação inversa entre 

frutas e o risco de doenças cardiovasculares não foi 

significativa. 

O estudo de Griep et al. (2010) observou que os 

participantes com uma alta ingestão de frutas e vegetais tinham 

menor probabilidade de fumar, usavam álcool menos 

frequentemente, eram mais propensos a serem fisicamente 

ativos e normotensos. Ficou evidente a associação inversa do 

consumo total de frutas e vegetais e a incidência de doença 

cardíaca coronária e essa associação estava presente tanta 

para frutas e vegetais crus quanto processados. Já para 

Leenders et al. (2013), associações inversas foram mais fortes 

para consumo de vegetais crus do que cozidos como também 

em participantes com alto consumo de álcool ou alto índice de 

massa corporal e em fumantes. Miller et al. (2017) em seu 

estudo também afirma que o risco de doença cardiovascular foi 

inversamente associado ao nível de ingestão de vegetais crus, 

mas não à ingestão de vegetais cozidos. 

Em alguns estudos prospectivos analisou-se que os 

indivíduos que priorizavam uma dieta rica em frutas e vegetais, 

também adotavam hábitos saudáveis e particularmente eram 

menos propensos a fumar, evidente na pesquisa de Stefler et 

al. (2015) e Nakamura et al. (2008). Comprova-se que o 

consumo de frutas e vegetais, além de trazer efeitos positivos 

na saúde cardiovascular auxilia na conscientização de que 

hábitos saudáveis são necessários para que o indivíduo tenha 

uma boa qualidade de vida. 

A diminuição da PA foi observada e evidenciada nos 

resultados de alguns autores, como no estudo de Crowe et al. 
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(2011), Sobko et al. (2009), Mccall (2009), Kerley et al. (2018), 

Kobylecki et al. (2015), onde puderam observar diretamente o 

efeito benéfico que o consumo de frutas e vegetais traz à saúde 

arterial, visto que, a elevação na pressão arterial é um fator de 

risco para doenças cardiovasculares. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos artigos pesquisados nessa revisão, conclui-

se que as frutas e vegetais exercem um papel relevante na 

prevenção das doenças cardiovasculares. Como as práticas 

nutricionais são corrigíveis, é essencial que os indivíduos 

adotem hábitos alimentares saudáveis de baixo custo e fácil 

acessibilidade, que apresentam um efeito protetor contra DCV. 

 São necessários estudos específicos que analisem se 

esse efeito benéfico é atribuído às frutas e vegetais em conjunto 

ou isoladamente e se essa propriedade protetora é equivalente 

no consumo dos mesmos crus ou processados. No decorrer da 

pesquisa da presente revisão, foram encontrados uma grande 

quantidade de estudos de coorte populacionais e poucos 

estudos randomizados controlados que testem a eficácia da 

dose diária necessária de consumo em porções, para que esse 

efeito protetor seja exercido. 
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RESUMO: O processo de desnutrição que acomete o paciente 

oncológico é conhecido como caquexia, pois envolve uma série de 

mecanismos fisiopatológicos que levam à complicações do estado 

nutricional, como anorexia, perda tecidual e perda rápida de tecido 

gorduroso. Assim, o presente estudo busca relatar o acompanhamento 

nutricional de um paciente oncológico. Trata-se de estudo descritivo, 

tipo relato de caso, desenvolvido durante o rodízio no setor de 

Oncologia em um programa de Residência Uniprofissional em 

Nutrição Clínica. Paciente do sexo masculino, com diagnóstico 

neoplasia maligna de células germinativas com metástase em pulmão. 

Foi submetido à triagem nutricional pela ASG-PPP, tal como avaliação 

antropométrica semanal (peso e suas variações, IMC) e circunferência 

do braço e sua adequação em percentual com base no percentil 50 

(quinzenalmente). Foram avaliados os parâmetros bioquímicos para 

acompanhamento do estado nutricional e também consumo de 

medicamentos e possíveis interações. Na triagem, paciente obteve 

pontuação C e apresenta % de perda de peso de 15% no mês anterior à 

admissão. Foi submetido à conduta dietoterápica de característica 

mailto:jarsoncostap@gmail.com
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hipercalórica e hiperproteica, para repleção do estado nutricional, 

associada a suporte nutricional oral especializado rico em EPA e DHA. 

Paciente evolui com melhora dos parâmetros antropométricos, com 

ganho ponderal quantificado em 7kg em aproximadamente 1 mês e 

melhora da adequação da circunferência do braço, ressaltando a 

importância da terapia nutricional no paciente oncológico.  

Palavras-chave: Oncologia. Terapia Nutricional. Dietoterapia. 

1 INTRODUÇÃO 

Dados populacionais nacionais recentes trazidos pelo Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) após análise 

considerando 19 tipos de processos oncológicos que mais acomete a 

população brasileira, sendo estes, respectivamente, neoplasias 

malignas de cavidade oral, esôfago, estômago, cólon e reto, laringe, 

traqueia, brônquio e pulmão, melanoma maligno de pele, outras 

neoplasias de pele, mama feminina, cólo de útero, corpo do útero, 

ovário, próstata, bexiga, sistema nervoso central, glândula tireóide, 

linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin e leucemias, apresentam 

estimativas da incidência de câncer no brasil, considerando critérios 

como taxa bruta de incidência por 100 mil habitantes, números de 

casos novos segundo localização primária e sexo, número de casos 

novos por estados e capitais, distribuição proporcional dos dez tipos de 

câncer mais incidentes por sexo e representação espacial das taxas 

bruxas de incidência (RBC, 2014). 

O número estimado para os anos de 2014/2015 denotaram 

aproximadamente 576 mil novos casos de neoplasias malignas no 

Brasil, incluindo os casos de pele do tipo não melanoma, sendo este o 

mais incidente em âmbito nacional para ambos os sexos, seguido de 

neoplasia de próstata, mama, cólon e reto, pulmão, estômago e cólo de 

útero. Essa estimativa fomenta a transição no perfil epidemiológico e 
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demográfico da população brasileira, pautado no envelhecimento 

populacional, junto às alterações da relação inter pessoa-ambiente, 

mostrando distinção e mudanças no perfil de morbimortalidade 

populacional, caracterizando o declínio da incidência e prevalência das 

doenças infectocontagiosas e tornando as doenças crônicas 

degenerativas não transmissíveis em posição que requer maior espaço 

e foco no que tange à atenção em saúde (BRASIL, 2014).  

As neoplasias podem ser classificados quanto ao seu 

potencial patológico, denominadas benignas e malignas a 

depender das características de multiplicação e diferenciação 

histológica. As neoplasias benignas, consistem em uma 

hiperplasia e hipertrofia, sendo o aumento de proliferação e 

aumento de volume celular, respectivamente, localizadas de 

células que se multiplicam de forma lenta, se assemelham ao 

seu tecido original, bem delimitada, encapsulada e não 

apresentam metástase, assim raramente constitui um risco a 

vida (BRASIL, 2016). 

As neoplasias malignas tem um caráter mais agressivo e 

de pior manejo clínico, pois promovem o acúmulo de células 

com conformações polimórficas e de características 

anaplásicas, estas por sua vez com baixa diferenciação de tipo 

celular, configurando um maior potencial de lesão. Geralmente 

apresentam crescimento rápido e infiltrativo, pouco delimitado e 

possuem maior potencial para migrar para tecidos distantes, 

configurando a metástase (BRASIL, 2016). 

Uma das piores consequências relacionadas às 

neoplasias malignas é a capacidade a metástase, caracterizada 

pela possibilidade de migração para tecidos e órgãos distantes. 

A metástase constitui o crescimento neoplásico à distância, 

sem continuidade e sem dependência do foco primário. Ocorre 

quando as células cancerígenas se desprendem do tumor 
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primário e entram na corrente sanguínea ou no sistema linfático, 

podendo circular pelo organismo e se estabelecer em outro 

órgão (BRASIL, 2016; MACHADO; SAMPAIO; LIMA, 2009). 

O câncer é um quadro patológico mais complexo, pois 

envolve diversos mecanismos para o seu desencadeamento, 

diferentemente de outras enfermidades que se associam 

diretamente com uma causa ou agente patológico. Esses 

diversos mecanismos são denominados fatores de risco. Entre 

os principais fatores de risco estão: a poluição química, uso de 

álcool, alimentação inadequada, tabagismo, inatividade física, 

radiação, exposição excessiva a luz solar e prática de sexo sem 

proteção (INCA, 2013) 

O indivíduo saudável tem seu ciclo celular regulado por 

um gene denominado protoncogene, que é responsável por 

regular atividade de proliferação e diferenciação celular. Uma 

vez que este mesmo indivíduo é submetido ao contato com 

agentes carcinogênicos, como uso excessivo de tabaco e 

álcool, alimentação inadequada, obesidade, exposição a 

agentes infecciosos, radiação ultravioleta e ionizante, poluição 

ambiental, dentre outros, e havendo uma desregulação nos 

mecanismos de reparo celular, esse gene anteriormente 

mencionado sofre uma modificação em seu material genético, 

tornando-se outra proteína chamada oncogene, responsável 

por promover a proliferação de células anaplásicas, que 

possuem o potencial neoplásico (KUMAR, 2008).  

 

Uma vez instalado o processo oncológico, por 

metabolismo de doença, o indivíduo torna-se suscetível ao 

desenvolvimento de desnutrição, que apresenta incidência 

entre 30 e 50% dos casos. Esse processo de desnutrição é 

conhecido como caquexia, pois envolve uma série de 
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mecanismos fisiopatológicos que levam à complicações do 

estado nutricional, sendo a anorexia, perda tecidual, atrofia da 

musculatura esquelética, miopatia, perda rápida de tecido 

gorduroso, atrofia de órgãos viscerais e anergia, as principais 

(CHEMIN, 2010; CUPPARI, 2012). 

Assim, o presente estudo buscou relatar a experiência 

clínica de acompanhamento nutricional a um paciente 

oncológico, relacionando aspectos fisiopatológicos da doença, 

suas implicações físico-funcionais e a terapia nutricional.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, 

com dados coletados em prontuário, após apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas com CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de 

parecer: 2.877.855, desenvolvido durante o rodízio no setor de 

Oncologia pelo Programa de Residência Uniprofissional em 

Nutrição Clínica do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (HC – UFPE) na cidade de 

Recife/Pernambuco. 

 

 História Clínica  

 

Paciente MCAA do sexo masculino, 27 anos, admitido 

no serviço hospitalar no dia 20/06/2018. Com diagnóstico de 

neoplasia maligna de células germinativas, relata quadro de dor 

torácica intermitente há 3 meses, evoluindo com anorexia, febre 

diária não aferida e quadro de tosse seca. Admitido para 
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investigação da persistência dessa tosse seca e dispneia, 

realizou tomografia de tórax, onde foram identificados múltiplos 

nódulos não calcificados de tamanhos variados em foco 

pulmonar. Posteriormente, realizou biópsia onde constatou 

neoplasia maligna sem identificação histológica e assim 

realizou exame imunohistoquímico, onde se definiu carcinoma 

pulmonar. Assim, o último diagnóstico do paciente foi neoplasia 

maligna de células germinativas com metástase pulmonar.  

Paciente ex-tabagista, consumia cerca de 10 maços de 

cigarro por dia, ex- etilista com consumo não quantificado, 

usuário de drogas ilícitas e nega histórico familiar de neoplasias 

malignas. 

 

 Procedimentos desenvolvidos  

 

Paciente foi triado pela Avaliação Subjetiva Global 

Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), sendo ferramenta de 

triagem padrão ouro para o paciente oncológico, pois leva em 

consideração a combinação de diversos fatores que atestam o 

risco ou estado nutricional do indivíduo, como perda de peso, 

alteração na ingestão alimentar, sinais e sintomas 

gastrintestinais, alteração na capacidade funcional e exame 

físico, que contemplam a avaliação das reservas de gordura e 

estado muscular (CUPPARI, 2012; BRASIL, 2015).  

O paciente foi acompanhado semanalmente com 

relação ao histórico nutricional e dietético, função 

gastrintestinal, no que diz respeito ao padrão evacuatório, 

presença ou ausência de edema/ascite, capacidade de 

mastigação e deglutição, presença de náuseas e vômitos, 

ingestão alimentar e aceitação do suporte nutricional ofertado. 

Também foi submetido à avaliação antropométrica, com 
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aferição da altura, peso (semanalmente), Índice de Massa 

Corpórea (IMC) (quadro 1)  e Circunferência do Braço (CB) 

(quadro 2) ((quinzenalmente), com adequação de acordo com 

o percentil 50 da CB para homens de sua idade (31,8cm) (WHO, 

1995).   

 

Quadro 1. Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

FONTE: World Health Organization, 1997; 

 

Quadro 2. Classificação da adequação de circunferência do 

braço (CB).  

Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Moderada 

Desnutrição 

Leve 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

<70% 70-80% 80-90% 90-

110% 

110-120% >120% 

Fonte: Blackburn e Thornton, 1979. 

 

Quadro 3 - Classificação da perda de peso x tempo 
Tempo Perda de peso 

significativa (%) 

Perda de peso grave 

 (%) 

1 semana 1 – 2 >2 
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1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn, Bistrian e Maini, 1977. 

 

Foram avaliados, também semanalmente, os 

parâmetros bioquímicos, que compreendem o hemograma e 

seus índices hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, 

VCM), leucócitos, escórias nitrogenadas (ureia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio, cloreto e cálcio), albumina, 

transaminases (TGO/TGP), e perfil de bilirrubinas (totais, direta 

e indireta).  

Também foi avaliado o uso de medicamentos e suas 

prováveis interações nutricionais, tais como efeitos 

gastrintestinais que pudessem influenciar no processo dietético.  

 

 Necessidades nutricionais estimadas 

 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 

proteicas do INCA, 2015. (30-35kcal/kg/dia e 1,5g-2g de 

proteína/kg/dia), tal como utilizou-se as recomendações 

também do INCA, 2015 e de Cuppari (2012) para oferta do 

suporte nutricional oral rico em EPA e DHA (CUPPARI, 2012; 

BRASIL, 2015).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional pela ASG-PPP, o paciente 

obteve pontuação C que indica desnutrição grave e uma 
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pontuação de score 26, que indica necessidade crítica de 

melhora do manuseio dos sintomas e/ou opções de intervenção 

nutricional.  

Paciente refere peso habitual de 76kg no período que 

compreende 1 mês anterior à admissão, e peso na admissão 

de 64,5kg, o que resulta em perda de peso de 11,5kg, 

configurando % de perda de peso (%PP) de 15%, sendo perda 

grave, principalmente para o paciente oncológico, utilizando os 

parâmetros de referência dispostos no quadro 3.  

No que tange o histórico nutricional e dietético, paciente 

evoluiu semanalmente com manutenção na função evacuatória, 

manutenção na capacidade mastigatória e de deglutição, refere 

alguns episódios de náuseas e vômitos, mas não incoercíveis, 

sendo iniciada a oferta de picolé para manejo das náuseas. 

Evolui com aumento do apetite, requerendo o aumento de 

oferta dietética, e aceitação alimentar mais suporte nutricional 

oral de 100%, vide quadro 4. 

 

Quadro 4. Histórico Nutricional e Dietético.  
DATA 21/06/201

8 

02/07/201

8 

09/07/201

8 

16/07/201

8 

23/07/201

8 

TGI Normal Normal Normal Normal Normal 

M/D Normal Normal Normal Normal Normal 

N/V +/- - - - - 

APETITE Normal Elevado Elevado Elevado Elevado 

INGEST. 

ALIMENTAR 

INICIADA 

OFERTA 

100% 100% 100% 100% 

SUPORTE 

NUTRICIONA

L 

INICIADO 

DIA 24/06 

100% 100% 100% 100% 
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No tocante aos dados antropométricos, na primeira 

semana de internação hospitalar, paciente evoluiu com discreta 

perda de peso, não sendo grave e nem significativa, mas nas 

semanas posteriores, onde foi modificada oferta calórica e 

iniciado o suporte nutricional oral especializado rico em EPA e 

DHA, paciente passa apresentar melhora nos aspectos 

nutricionais e evolui com ganho de 7 quilos, livre de edema, no 

período de aproximadamente um mês, tal como evolui com 

melhora na adequação da CB, vide quadro 5. Estudos mostram 

que a oferta adequada diária de ômega 3 (EPA e DHA) na 

quantidade de 1-2g/dia, que é atingida na oferta em 3 

horários/dia de suporte nutricional oral especializado, promove 

melhora de aspectos nutricionais como anorexia, caquexia e 

quadro inflamatório no paciente oncológico (CUPPARI, 2012). 

 

Quadro 5. Evolução antropométrica. 
 21/06 02/07 07/07 16/07 23/07 

Peso (kg) 64,5kg 64,1kg 65,6kg 67,7kg 71,1kg 

Altura (m) 1,79 

IMC (kg/m²) 20,1kg/m² 20kg/m² 20,4kg/m² 21,1kg/m² 22,1kg/m² 

CB (cm) 26 (83%) - 27 

(84,9%) 

- 28 (88%) 

VARIAÇÃO DO 

PESO 

- ↓0,4Kg ↑ 1,5kg ↑ 2,1kg ↑ 3,4kg 
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No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos 

(quadro 6), é possível observar que o paciente evolui com 

processo anêmico, normocítico e normocrômico, o que é 

característico de doença inflamatória crônica. De acordo com 

Dan (2009) é possível utilizar o Hematócrito e a Hemoglobina 

para definir o estado nutricional do paciente oncológico, todavia 

sabe-se que são parâmetros sensíveis, mas não específicos 

(WAITZBERG, 2009).  

Observa-se também, que o paciente evolui com 

importante leucocitose que pode ser justificada pelo fato de que 

o paciente desenvolveu infecção do acesso venoso periférico, 

e em um único momento apresenta leucopenia importante, 

sendo justificada pelo ciclo quimioterápico que possui a 

imunossupressão como efeito colateral.  

Com relação às escorias nitrogenadas, apresenta 

normalidade nos valores de ureia, e diminuição nos valores de 

creatinina, o que pode sugerir quadro de depleção de massa 

muscular (CALIXTO-LIMA, 2012). Já, no tocante ao ionograma, 

em dois momentos específicos o paciente apresenta quadro de 

hiponatremia, que pode ser associado tanto ao ciclo 

quimioterápico, quanto ao consumo de antidepressivos em 

associação que o mesmo realiza, em principal a carbamezapina 

que possui a hiponatremia como efeito colateral. Analisando as 

transaminases, observa-se que inicialmente o paciente 

demonstrava indicativo de injúria hepática com elevação de 

TGO e TGP, mas que evolui com melhora nas semanas 

seguintes, estas alterações podem ser justificadas pela bateria 

de medicamentos consumidos a nível hospitalar, tendo em vista 

que a maioria, como antibióticos (Tazocin e Targocid) possui 

potencial de elevar os valores de tais enzimas, vide quadro 7. 
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(MARTINS, 2013). No que diz respeito à albumina, paciente 

apresenta um único momento de hipoalbuminemia, que foi 

também após o ciclo quimioterápico (quadro 8), mas que logo 

possui seus valores normalizados. 

 

Quadro 6. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 
 20/06 24/06 02/07 07/07 13/07 21/07 

HB/HT ↓11,7 / 

↓33,8 

↓10,9  /  

↓32,7 

↓11,3   /   

↓34,3 

↓9,35 / 

↓ 28,7 

↓11,4/↓34,1 ↓9,6 /  

↓30,3 

VCM/HCM 85,8/29,7 88,1/29,4 89,2 / 

29,4 

88,2 / 

28,8 

92,1 / 30,8 90,8 / 

29 

LEUCO 14800↑ 12.700↑ 20.200↑ 1160↓ 28.300↑ 6800 

UR/CR - 13 / 0,5↓ 27,5 / 

0,7 

14,8 / 

0,6↓ 

11,1 / 0,6↓ 13,9 / 

0,6↓ 

NA/K - 137,5 / 

3,8 

134,9 / 

4,4 

133,9↓ 

/ 3,4↓ 

132,1↓ / 

4,5 

134,5 

/ 4,5 

CL/CA - 97,3 / 97,1 / 

8,4 

97,1 / 

8,4 

90,7↓ / 93,2 / 

9,3 

ALB/PCR - - 3,7 / 3,3↓  - 3,5 / 

TGO/TGP - 41,5↑/ 

94,4↑ 

26 / 

81,5↑ 

15,7 / 18 / 43,8↑  

BT - - - - 0,2  

BD/BI - - - - 0,1 / 0,1  

 

Quadro 7. Medicamentos e interações medicamentosas. 
MEDICAMENTO INDICAÇÃO  INTERAÇÃO EFEITOS 

Omeprazol Antiácido  ↓B12 e Fe Dor 

abdominal, 

cefaleia, 
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tontura e 

tosse. 

Fentanil Analgésico/Sedativo ↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Letargia 

Ondansentrona, 

Plasil, Zofran 

Antiemético ↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Xerostomia, 

pode alterar 

insulina. 

Morfina e 

Metadona 

Analgésico ↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Constipação 

Paracetamol AINES ↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Desconforto 

gástrico 

Dulcolax Lax - Eructação e 

cólicas. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

Quadro 8. Ciclo quimioterápico e interações fármaco X 

nutriente.  
MEDICAMENTO INDICAÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Polaramine Antihistamínico - Xerostomia, 

anorexia, azia e 

sonolência. 

Escitalopram, 

amitriptilina e 

carbamezapina 

Antidepressivos ↓B2 

↑↓Glicemia 

↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Hiponatremia, 

aumento de apetite. 

Tazocin e Targocid ATB ↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

↓Na ↓Ht ↓Hb 

↓Alb 

Melena, gastrite, 

soluço, estomatite 

ulcerativa. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 
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Por esta feita, considerando o quadro de desnutrição 

aguda do paciente, foi desenvolvida conduta nutricional que 

promovesse ganho de peso e repleção do estado nutricional do 

paciente, tendo em vista importante quadro catabólico. Assim, 

o paciente recebeu dieta por via oral de consistência normal, de 

característica hipercalórica, hiperproteica, com aumento de 

líquido, em decorrência do uso de cisplatina que é um 

medicamento antineoplásico nefrotóxico, fracionada em 6 

refeições/dia, associada a suporte nutricional oral hipercalórico, 

hiperproteico, rico em EPA e DHA, perfazendo oferta calórica 

de 4343 kcal/dia, 163,8g de proteína/dia e 36g de fibras. Foram 

considerados também micronutrientes que possuem importante 

atividade antioxidante no organismo, como Vitamina A, C, D, E, 

Zinco, Selênio e também micronutrientes fundamentais para 

regulação orgânica, como Cálcio e Ferro, onde todos se 

apresentaram adequados com valores entre RDA e UL, com 

exceção da vitamina D, com valores inferiores à RDA (MAHAM, 

2012; MAHAM, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Com base nas constatações e evoluções observadas, 

é possível identificar a importância da terapia nutricional no 

paciente oncológico, tendo em vista que a mesma é 

fundamental para prevenir e/ou corrigir a desnutrição, reduzir 

efeitos adversos da terapia antineoplásica e melhorar a 

qualidade de vida do indivíduo.  
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Todavia, foi observado em prática clínica que muitas 

vezes é necessário exceder as recomendações calóricas e 

proteicas para promover melhora nos parâmetros 

antropométricos e para reestabelecer o estado nutricional por 

meio do ganho de peso, considerando então que a literatura 

serve como uma condução de condutas, mas que cada 

paciente é muito individual em seus aspectos, e em alguns 

momentos não se enquadram nas recomendações científicas.  
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RESUMO: A indução química do Diabetes Mellitus Tipo 1 
(DM1) em modelos animais tem sido empregada para contribuir 
e melhorar o entendimento das causas, consequências e 
tratamento dessa doença, entretanto, a variação de protocolos 
existentes na literatura torna difícil uma padronização nos 
métodos de indução. O objetivo deste estudo foi realizar um 
levantamento dos protocolos de indução do DM1 com a 
utilização de agentes químicos em animais. Realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica através de consultas nas bases de dados 
indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde e ao Pubmed, 
analisando artigos completos publicados na íntegra, em idiomas 
português e inglês, entre o período de 2007 à 2017. De um total 
de 98 artigos encontrados, após a aplicação dos critérios de 
inclusão, vinte e dois artigos foram selecionados para leitura na 
íntegra e compuseram a amostra final. Para tal, foram utilizados 
os seguintes descritores: “Indução do Diabetes Mellitus tipo 1”, 
“Aloxana”, “Estreptozotocina”, “Ratos Wistar”. Observou-se que 
ambos os agentes são eficazes na indução do DM1, entretanto, 
de acordo com a literatura estudada, a substância mais 
empregada foi a estreptozotocina; a dosagem mais usual foi 60 
mg/kg, a via de administração mais utilizada foi a intraperitoneal 
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(ip), o nível sérico para o diagnóstico do DM1 foi de 250 mg/dL 
e o tempo médio de indução foram de 2 dias. 
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 1, Aloxana, 
Estreptozotocina, Ratos Wistar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) compreende um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos sendo caracterizado, 

preponderantemente, pela hiperglicemia, a qual é resultado de 

defeitos na ação da insulina, na secreção da insulina ou em 

ambos (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017).  

A classificação proposta pela American Diabetes 

Association (2017) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 

(DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM 

Gestacional (DMG); dentre estes, o DM2 é a forma mais 

prevalente na população, correspondendo à 90-95% dos casos 

existentes. 

A carga global dessa doença e dos distúrbios 

metabólicos associados, além dos altos índices de morbidade 

e mortalidade relacionados à doença (OWU et al., 2013), atingiu 

proporções catastróficas fazendo dessa doença um importante 

problema de saúde pública (PATRÍCIO et al., 2015). 

Dados mundiais estimam 415 milhões de pessoas com 

DM, com uma projeção de 642 milhões em 2040; no Brasil, 

calcula-se que 13,4 milhões de adultos são portadores da 

doença, com uma projeção de 19,2 milhões de portadores em 

2035 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015).  
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O DM quando não tratado pode levar a alterações micro 

e macrovasculares, acarretando disfunção ou falência de vários 

órgãos. O fator determinante dessas complicações é a 

hiperglicemia que induz ao desenvolvimento de anormalidades 

na retina, rins, coração, vasos sanguíneos e nervos periféricos 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015), além de 

estresse oxidativo (CERNEA; DOBREANU, 2013).  

O DM1 representa de 5 a 10 % dos casos de diabetes, 

sendo uma das doenças crônicas mais comuns em crianças e 

adolescentes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017). 

Sendo caracterizada como uma doença autoimune, as células 

β pancreáticas produtoras de insulina são seletivamente 

destruídas pelo sistema imune, resultando em uma completa 

dependência de insulina exógena (CANIVELL; GOMIS, 2014), 

dessa forma, a aplicação de insulina é a base do tratamento 

desses pacientes (ALMEIDA et al., 2014). 

O surgimento do DM2 ocorre por um período de tempo 

variável, que passa por estágios intermediários como glicemia 

de jejum alterada e tolerância a glicose diminuída. Nesses 

estágios, é observada a combinação de resistência periférica à 

insulina e disfunção de células β pancreáticas, além de fatores 

genéticos, ambientais e obesidade. Esse tipo compreende 85% 

a 90% dos casos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2017). 

O diagnóstico precoce do DM, bem como seu controle 

são medidas fundamentais para evitar complicações a longo 

prazo, como a retinopatia diabética, neuropatia, nefropatia, 

úlceras nos pés, acidentes vasculares cerebrais e doenças 

cardiovasculares (WHO, 2013).   

O aumento quantitativo dos casos está relacionado com 

o envelhecimento da população, maior urbanização, mudanças 
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nos hábitos alimentares e estilo de vida e maior sobrevida dos 

portadores do DM. Sendo esta doença evolutiva, seus 

portadores precisam, ao longo do tempo, de diferentes 

combinações terapêuticas: mudança do estilo de vida e uso de 

antidiabéticos orais ou de insulina, além do controle adequado 

das outras doenças frequentemente associadas ao DM 

(BRASIL, 2012).  

Todo o empenho científico em estabelecer modelos de 

estudo e novas técnicas são desenvolvidos com o intuito de 

buscar caminhos para erradicar ou amenizar o problema de 

uma das doenças mais graves deste século. Modelos 

experimentais que possam determinar de maneira controlada o 

papel de cada um dos componentes envolvidos na patogenia 

da doença, fornecendo subsídios para sua melhor 

compreensão, são indispensáveis (KRISTEN; SESTERHEIN; 

SAITOVITHC, 2010; RADENKOVIĆ et al., 2016). Dessa forma, 

diversos estudos experimentais no campo do diabetes têm sido 

realizados utilizando modelos animais (CHAUHAN et al., 2016; 

MELISSAS et al., 2016; MORALES et al., 2017) 

A indução do DM1 experimental é um procedimento que 

exige elevado nível técnico de experimentação animal. A 

variação de protocolos existentes na literatura, torna difícil uma 

padronização nos métodos de indução do DM em nível 

laboratorial, justificando estudos de compilação de dados nesta 

área (DEEDS et al., 2011). Deste modo, o objetivo deste estudo 

foi realizar um levantamento dos protocolos de indução do DM1 

com a utilização de agentes químicos em modelos 

experimentais. 
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2 ATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa, do tipo revisão bibliográfica integrativa. Segundo 

Galvão e Pereira (2014), a atividade de compilar dados 

científicos sobre um tema é praticada na área da saúde há 

muito tempo e o objetivo das revisões integrativas é trazer 

informações gerais sobre a temática estudada, devendo ser 

abragente e não tendenciosa, sendo consideradas o melhor 

nível de evidência para a tomada de decisões, auxiliando, 

dessa forma, os profissionais de saúde. 

Dessa forma, o levantamento bibliográfico foi realizado 

em dois momentos: inicialmente, foi feito uma busca nas bases 

de dados indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde e ao 

Pubmed, buscando todas as produções científicas por meio do 

cruzamento entre as seguintes palavras chaves: 1) Diabetes 

Mellitus Tipo 1; 2) Aloxana, 3) Estreptozotocina, 4) Ratos 

Wistar, durante o período de julho à outubro de 2018.  

Os critérios para inclusão de artigos foram: artigos 

publicados na íntegra nos idiomas português e inglês,  artigos 

que abordassem a temática abordada e artigos publicados e 

indexados nos referidos bancos de dados, entre o período de 

2012 à 2017. O critério de exclusão referiu-se a artigos 

duplicados ou que não tratavam dos aspectos mencionados. 

Inicialmente, após a utilização da estratégia de busca, 

utilizando os descritores associados às palavras chave, foram 

encontrados 122 artigos. No segundo momento, os artigos 

foram selecionados pelo título e resumo e, posteriormente, 

foram lidos na íntegra apenas àqueles que apresentavam 

relação com o tema proposto para esta revisão e que se 

enquadravam em todos os critérios de inclusão. Assim, do total 
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de 68 artigos, 25 artigos foram selecionados, avaliados e 

sintetizado, compondo a amostra final para análise da pesquisa 

(Figura 1). 

Figura 1. Processo de seleção dos artigos. 

 

 
 

Fonte: Dados das autoras, 2018. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

Estudos envolvendo modelos animais são relevantes 

devido às diversas limitações de investigação do DM em seres 

humanos. Dentre os tipos de animais utilizados, o rato é o mais 

manuseado, tendo em vista: facilidade de manutenção e 

manipulação; possibilidade de trabalhar simultaneamente com 

vários grupos; elevada resistência a infecção; agilidade na 

remoção dos diversos órgãos estudados, redução de gastos, 

possibilidade de comparação dos resultados com a literatura e 

Seleção, avaliação e síntese total de 25 documentos, 
que atenderam aos critérios de inclusão.

Leitura prévia dos resumos de 68 documentos, para 
posterior seleção.

Análise do título de 122 documentos.
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por apresentarem grande semelhança fisiológica, celular e 

molecular com os humanos (SOUZA et al., 2013). 

Diversos modelos de indução do DM estão disponíveis, 

os quais incluem modelos espontâneos e os modelos induzidos 

por vários agentes: destruição química das células β 

pancreáticas, remoção cirúrgica da massa de células β ou 

pancreatectomia, injúria ao hipotálamo ventromedial, dietas 

ricas em açúcares e gorduras, porém o mais frequentemente 

utilizado é a indução química do DM pela administração de 

substâncias citotóxicas (SAKATA et al., 2012). 

Desde 1970 se estudam os modelos animais 

espontâneos do DM1, dos quais duas espécies têm sido 

bastante estudadas por partilharem muitas das características 

da doença humana: os camundongos diabéticos não obesos 

(NOD) e os ratos BB (Biobreading) (VON HERRATH; NEPOM, 

2009). Nestes animais, sugere-se que as ilhotas sofrem ataque 

autoimune por células T, células β, macrófagos e células natural 

killer, resultando assim em hiperglicemia (SAKATA et al., 2012). 

A indução experimental do DM1 em animais de 

laboratório pode ser feita através de manipulação química, 

genética e cirúrgica/imunológica (RADENKOVIĆ et al., 2016) 

com uso de técnicas que incluem: destruição química das 

células β pancreáticas, remoção cirúrgica da massa de células 

β ou pancreatectomia, dietas ricas em açúcares, gorduras, má 

nutrição in utero ou altas doses de hormônios contra 

regulatórios como os glicocorticóides (TRIPATHI; VERMA, 

2014). 

Dessa forma, o DM induzido com agentes químicos em 

animais de experimentação tem sido amplamente empregado 

como modelo para os estudos de agentes terapêuticos e 

preventivos da doença (TRIPATHI; VERMA, 2014; WU; YAN, 
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2015.) Esses métodos são de fácil execução e permitem a 

utilização de um grande número de animais, podendo ser 

padronizados e reproduzidos a baixo custo, quando 

comparados com outros métodos (VAREDA, 2013). 

As substâncias mais usadas para a indução são a 

Aloxana (ALX) e a Estreptozotocina (STZ). Ambas são 

citotóxicas, análogos da glicose e, embora as suas 

citotoxicidades ocorram através de diferentes mecanismos 

(Figura 2), o modo de captação de ambas as substâncias pelas 

células β do pâncreas é o mesmo, ocorrendo através do 

transportador de glicose do tipo GLUT 2 (LENZEN, 2008). 

 

 
Figura 2. Representação esquemática dos efeitos tóxicos nas 

células β pelo uso de ALX e STZ. Adaptado de Lenzen (2008). 

3.1.1 INDUÇÃO POR ESTREPTOZOTOCINA (STZ) 
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A indução do DM1 por STZ foi descrita por RAIKEETEN 

et al. (1963) que descreveram também uma avaliação 

morfológica da alteração ultraestrutural da célula β. A STZ, um 

glicosídeo nitrosouréia natural (N-metil-N nitrosouréia) isolado 

do Streptomyces achromogenes, estimula a produção de 

radicais livres, o que leva à destruição e disjunção das células 

β das ilhotas de Langerhans do pâncreas (LENZEN, 2008). 

O mecanismo de ação da STZ na depleção de células β 

tem sido amplamente estudado ao longo dos anos. É proposto 

que essa substância é absorvida através da membrana celular 

pelo transportador de glicose GLUT-2 das células β 

pancreáticas onde provoca a morte de células β por lesão no 

DNA, devido à porção nitrosoureia da molécula (ELEAZU et al., 

2013). A base bioquímica da citotoxicidade de STZ que resulta 

na morte celular está associada a três vias principais que são: 

1. Metilação do DNA, que consiste na adição de grupos metila 

ao DNA. A atividade de metilação do DNA da fração 

metilnitrosoureia da STZ, conduz a danos no DNA que resultam 

na ativação da enzima nuclear poli-ADP-ribose-polimerase, 

como parte do mecanismo de reparo do DNA da célula e, 

consequentemente na depleção de NAD+, que resulta em 

inibição da biossíntese e secreção de insulina e necrose das 

células β pancreáticas; 

2. A produção de óxido nítrico, a partir de um grupo nitroso 

presente na molécula de STZ, é outro possível mecanismo da 

ação diabetogênica atuando como agente alquilante de 

proteínas e doador de óxido nítrico que é citotóxico; 

3. Geração de radicais livres, a STZ provoca um aumento 

significativo no malondialdeído (MDA), mas diminui as enzimas 

antioxidantes, como catalase (CAT), glutationa peroxidase 
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(GSPx), glutationa redutase (GR) e superóxido dismutase 

(SOD). A diminuição da atividade antioxidante associada ao 

aumento simultâneo do MDA indica a suscetibilidade do 

pâncreas à indução do estresse oxidativo por STZ. Devido ao 

fato de que este agente entra na célula através do transportador 

GLUT-2, a ação tóxica não é específica para β células e pode 

provocar danos a outros tecidos, incluindo fígado, rim e cérebro 

(LENZEN, 2008).  

Quando utilizada em animais, determina uma severa 

deficiência de insulina com quadro de hiperglicemia. Na dose 

de 160 a 250 mg/Kg, apresenta efeito citotóxico direto nas 

células β de roedores, causando danos no DNA, como 

fragmentação e alquelação do mesmo, exaurindo a NAD+, que 

inibe a biossíntese e a secreção de insulina e, deste modo, 

dando início a morte das células β, através da depleção de 

energia. Duas horas após a injeção se observa hiperglicemia e 

queda brusca de insulinemia. Cerca de seis horas depois ocorre 

hipoglicemia. Dias depois, a hiperglicemia se desenvolve e 

ocorre diminuição irreversível dos níveis de insulina no sangue 

(VAREDA, 2013).  

Em doses subdiabetogênicas (40mg/kg) a STZ pode 

produzir insulite pancreática, com morte progressiva das células 

β levando ao quadro de DM. Esta substância tem sido utilizada 

para induzir tanto o DM1 quanto o DM2, dependendo da 

concentração, dose e via de administração. A STZ é 

frequentemente administrada por vias intravenosas ou 

intraperitoneais. Diversos estudos sugerem que uma dose de 

40 a 80 mg/kg pode produzir um modelo experimental de DM1 

(GAO et al., 2012). 

A ação celular da STZ pode ser avaliada com necrose de 

células β à microscopia eletrônica em duas a quatro horas da 
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sua injeção. Análise com microscopia óptica evidencia insulinite 

e necrose de células β após 24 horas. Ocorre alquilação de 

bases de DNA em vários níveis, as quais, quando reparadas, 

causam alterações no metabolismo das células β pancreáticas, 

acarretando depleção de NAD. Evidências apontam para o 

envolvimento do óxido nítrico na lesão da célula β pancreática 

durante o diabetes induzido por STZ (SOBOTTKA, 2012). 

 

3.1.2 INDUÇÃO POR ALOXANA (ALX) 

 

Aloxana (ALX) foi primeiramente descrita por Brugnatelli 

em 1818 e sintetizada em 1838. A insulinopenia resultante 

provocava um estado de DM1 experimental insulinodependente 

denominado diabetes aloxânico (LENZEN, 2008).  

A ALX (5,6-dioxiuracil; 2,4,5,6-tetraoxipirimidina) é um 

ácido fraco, bastante hidrofílico (ISLAM et al., 2017), derivado 

sintético da pirimidina e análogo citotóxico da glicose, 

sintetizada por oxidação do ácido úrico, com grande uso na 

indução experimental do DM1 (RAHIMI-MADISEH et al., 2017). 

O mecanismo de ação da ALX foi intensamente 

estudado, in vitro e in vivo, sendo muito bem caracterizado. 

Pesquisadores demonstraram que a droga provocava um 

aumento súbito na secreção de insulina, na presença ou 

ausência de glicose, logo após o tratamento com ALX (SILVA; 

NOGUEIRA, 2015). 

Sua atividade diabetogênica se dá graças às suas 

propriedades químicas específicas. Por ser um análogo da 

glicose, essa molécula penetra nas células β pancreáticas via 

transportador de glicose GLUT-2 permitindo sua captação 

seletiva e acumulação (LENZEN, 2008) levando à necrose 

dessas células (ISLAM et al., 2017). 
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Seu mecanismo de ação se baseia em dois efeitos 

patológicos distintos: inibição seletiva da secreção de insulina 

induzida pela glicose através da inibição específica da 

hexoquinase IV (glicoquinase) e indução da formação de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), resultando em necrose 

seletiva da célula β (LENZEN 2008). 

A ALX tem um grupo 5-carbonila central que reage com 

grupos sulfidrila. Essa característica química permite que sua 

molécula tenha alta afinidade por componentes celulares que 

contenham esse grupo em sua estrutura, como algumas 

enzimas (RADENKOVIĆ et al., 2016). É o que acontece com a 

glicoquinase, enzima essencial para a secreção de insulina 

induzida pela glicose, que contem grupos sulfidrila em sua 

estrutura e que é, portanto, muito vulnerável à ação da ALX.. 

Além da inibição da glicoquinase, a ALX possui 

citotoxicidade específica para as células β do pâncreas, 

causando danos aos vasos sanguíneos das ilhotas 

pancreáticas, provocando a morte das células e quadro clínico 

de DM1. O DM1 se desenvolve quando há uma destruição 

acima de 90% das células secretoras de insulina das ilhotas 

pancreáticas, como resultado de uma agressão química, viral 

ou autoimune, ocasionando uma severa depleção de insulina, 

sendo necessária à administração exógena do hormônio 

(SILVA, 2011).  

A ALX é frequentemente administrada por vias 

intravenosas, intraperitoneais ou subcutâneas. Quando 

administrada por via intravenosa, a dose mais frequentemente 

utilizada em roedores é de 42 a 65mg/kg, por meio da veia 

peniana ou veia da cauda. No entanto, pesquisadores utilizam 

doses mais elevadas de 120mg/kg pela mesma via ou pela via 
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intraperitoneal e doses de 150mg/kg intraperitoneal (BARAGOB 

et al., 2014). 

Por provocar sinais semelhantes aos encontrados na 

síndrome diabética em humanos, tais como perda de peso 

corporal, glicosúria, polifagia, polidipsia, hiperglicemia, 

cetonúria, cetonemia, além de possuir pequena ação 

oncogênica e menor custo comparada a STZ, a ALX vem sendo 

um dos agentes mais estudados e utilizados no meio científico 

para a indução do diabetes experimental (SILVA, 2011).  

Entretanto, pesquisadores relatam dificuldades em 

conseguir induzir o diabetes devido aos problemas 

apresentados pela droga, decorrentes de sua instabilidade 

química, metabolismo rápido e fatores como dieta e idade, o 

que torna quase impossível estabelecer uma relação clara entre 

as doses de ALX e sua concentração efetiva no pâncreas. 

Portanto, seus efeitos patológicos podem ser atribuídos as suas 

propriedades químicas, a absorção seletiva celular e ao 

acúmulo da mesma (SOBOTTKA, 2012). 

 

3.1.3 ANÁLISE DOS PROTOCOLOS DE INDUÇÃO DO DM1 

 

A partir de compilação dos dados, foi possível a obtenção 

de informações protocolares acerca do DM1 utilizando esses 

dois agentes diabetogênicos. Nesse sentido, a STZ e a ALX têm 

sido sistematicamente investigadas e empregadas, por terem a 

capacidade de reproduzir em animais de laboratório o quadro 

de alterações metabólicas e sinais clínicos semelhantes ao DM 

em humanos (MALINOSKI et al., 2016).  

Tanto a STZ como a ALX induzem uma deficiência da 

produção de insulina pela morte das células β. Embora os 

mecanismos de captação de ambas as substâncias pelas 
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células β pancreáticas via transportadores de glicose GLUT2 e 

resultante morte das mesmas por necrose sejam idênticos, a 

ação tóxica da ALX é mediada via espécies reativas de oxigênio 

e da STZ via alquelação do DNA das células β (LENZEN, 2008). 

Uma grande variação dos protocolos de indução são 

relatados e múltiplos fatores influenciam os efeitos 

diabetogênicos dos agentes, ocasionando o não 

estabelecimento do quadro de diabetes ou o óbito do animal 

(DEEDS et al., 2011). A influência de tais fatores envolve 

velocidade de infusão, dose, via de administração, dieta, tempo 

de jejum, peso do animal e interação com outros fármacos. 

Além desses fatores, um tratamento adequado após a indução 

da doença é essencial, quando há a necessidade de manter os 

animais em boas condições durante um período significativo 

(VAREDA, 2013). 

Além disso, outras questões devem ser abordadas, 

incluindo a desidratação, desnutrição devido à descontrolada 

hiperglicemia e a hipoglicemia causada pela liberação maciça 

de insulina, logo após a aplicação da droga, pois quando o 

diabetes é mal controlado, o animal torna-se fraco e propenso 

a infecção (SILVA; NOGUEIRA, 2015). 

Por isso, existe a necessidade de determinar a dose do 

agente químico antes do início dos experimentos para evitar o 

uso excessivo e desnecessário de animais, estando de acordo 

com as orientações éticas. Esta dose é determinada através da 

quantidade do agente indutor que promove necrose das células 

β e hiperglicemia mantida em, pelo menos, 80% dos animais, 

mas que não cause danos a outros órgãos (SILVA, 2011). 

A partir de compilação dos dados foi possível a obtenção 

de informações protocolares acerca do DM induzido. Neste 

estudo de revisão integrativa, observou-se que ambos os 
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agentes são eficazes na indução do DM1, entretanto, de acordo 

com a literatura estudada, o agente mais empregado foi a STZ; 

a dosagem mais usual foi 60 mg/kg, a via de administração mais 

utilizada foi a intraperitoneal (i.p.), o nível sérico para o 

diagnóstico do DM foi de 250 mg/dL e o tempo médio de 

indução foram de 2 dias (MALINOSKI et al., 2016). 

Dados adicionais relatam que entre os modelos animais 

mais utilizados na indução do DM1 foram os ratos da linhagem 

Wistar  e Spraguey-Darley. Assim, entende-se que os animais 

de laboratório são de extrema importância nas pesquisas 

científicas, uma vez que substituem os seres humanos em 

estudos experimentais, gerando benefícios para a população e, 

consequentemente, permitem encontrar soluções e 

tratamentos para as diversas enfermidades clínicas,a exemplo 

do DM1 (MALINOSKI et al., 2016). 

O modelo de DM1 induzido por STZ em roedores têm 

muitas vantagens sobre a ALX, devido à maior estabilidade 

química, menor toxicidade, facilidade em induzir a doença, 

reprodutibilidade e capacidade de manter os animais em 

condições adequadas. Assim, é considerado um modelo 

experimental mais apropriado de DM1, sendo utilizado em 

muitos experimentos como o protocolo de indução dessa 

patologia (SOBOTTKA, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ambos os agentes diabetogênicos são eficazes na 

indução do DM1 experimental. Entretanto, neste estudo de 

revisão integrativa, observou-se que o agente mais empregado 

foi a STZ devido maior estabilidade química, menor toxicidade, 

facilidade em induzir a doença e capacidade de manter os 
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animais em condições adequadas, sendo mais indicada nos 

estudos que requerem um quadro diabético experimental 

consistente e reproduzível, sendo considerado o modelo 

experimental mais apropriado para indução do DM1. 

 Assim, por meio deste trabalho é possível observar o 

crescente aumento de estudos nestas áreas buscando tanto a 

compreensão dos mecanismos fisiopatológicos, quanto 

diferentes formas de tratamento para essa doença por meio da 

utilização do modelo animal. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALMEIDA, M.O. Aspectos farmacológicas da insulinoterapia no diabetes 
mellitus tipo 1. NOV@: Revista Científica, v.2, n.2, p.1-17, 2014. 
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in 
diabetes. Diabetes Care, v.40, Suppl1, p.S1-S135, 2017. 
BARAGOB, A. E. A.; ALMALKI, W. H.; SHAHID, I.; BAKHDHAR, F. A.; 
BAFHAID, H. S.; ELDEEN, O. M. I. The hypoglycemic effect of the aqueous 
extract of the fruits of Balanites aegypticea in Alloxan-induced diabetic 
rats. Pharmacognosy Research, v. 6, n. 1, p. 1-5, 2014. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Vigitel Brasil 2011: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 132 
p.: il. – (Série G. Estatística e Informação em Saúde). 
CANIVELL, S; GOMIS, R. Diagnosis and classification of autoimmune 
diabetes mellitus. Autoimmunity Reviews, v.13, n.4, p.403-407, 2014. 
CERNEA, S.; DOBREANU, M. Diabetes and beta cell function: from 
mechanisms to evaluation and clinical implications. Biochemical Medicine, 
v.23, n.3, p.266-280, 2013. 
CHAUHAN, P. et al. Bougainvillea spectabilis exhibits antihyperglycemic and 
antioxidant activities in experimental diabetes. Journal of Evidence-Based 
Complementary & Alternative Medicine, v.21, n.3, p.177-185, 2016. 
DEEDS, M. C. et al. Single dose streptozotocin induced diabetes: 
considerations for study design in islet transplantation models. Laboratory 
Animals, v.45, n.3, p.131-140, 2011. 
DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES/SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES. (2017-2018) / Organização José Egidio Paulo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cernea%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24266296
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobreanu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24266296


INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

450 
 

de Oliveira, Renam Magalhães Monteiro Júnior, Sérgio Vencio - São Paulo: 
Editora Clannad, 2017. 
ELEAZU, C. O. et al. Review of the mechanism of cell death resulting from 
streptozotocin challenge in experimental animals, its practical use and 
potential risk to humans. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, v.12, 
n.60, p.1-7, 2013.  
GALVAO, T. F. PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos 
para sua elaboração. Revista de Epidemiologia e Serviços em Saúde, v. 
23, n.1, p.183-184,  2014. 
GAO, R.; WANG, Y.; WU, Z.; MING, J.; ZHAO, G. Interaction of Barley β-
Glucan and tea polyphenols on glucose metabolismo in streptozotocin 
induced diabetic rats. Journal of Foos Science, v.77, n. 6, p. 128-133, 2012. 
INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF Diabetes Atlas [Internet]. 
7 ed. Brussels: International Diabetes Federation, 2015. 
ISLAM, M. et al. Streptozotocin is more convenient than Alloxan for the 
induction of Type 2 diabetes. International Journal of Pharmacological 
Research, v.7, n.1, p.6-11, 2017. 
KRISTEN, V. R.; SESTERHEIM, P.; SAITOVITCH, D. Modelos 
experimentais para o estudo do diabetes tipo 1. Revista de Medicina, v.43, 
n.1, p.3-10, 2010. 
LENZEN, S. The mechanisms of alloxan-and streptozotocin-induced 
diabetes. Diabetologia, v. 51, n. 2, p. 216-226, 2008. 
MALINOSKI, B. et al. Modelos experimentais para estudos em nutrição: 
hipertensão arterial e diabetes mellitus. Visão Acadêmica, v.17, n.4, p.69-
87, 2016. 
MELISSAS, J. et al. Is a Simple Food-Diverting Operation the Solution for 
Type 2 Diabetes Treatment? Experimental Study in a Non-Obese Rat Model. 
Obesity Surgery, v.26, n.5, p.1010-1015, 2016.  
MORALES, I. M. et al. Cambios histopatológicos en el hígado de ratas Wistar 
con diabetes mellitus experimental. Medicentro Electrónica, v.21, n.2, 
p.154-156, 2017. 
PATRÍCIO, R. et al. Diabetes mellitus na comunidade do Instituto 
Politécnico de Bragança: caracterização e conhecimentos. In: II 
Congresso Internacional da Saúde Gaia Porto: Livro de Atas. Instituto 
Politécnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, 
2015. p. 56-60. 
RAHIMI-MADISEH, M. et al. Effect of hydroalcoholic Allium ampeloprasum 
extract on oxidative stress, diabetes mellitus and dyslipidemia in alloxan-
induced diabetic rats. Biomedicine & Pharmacotherapy, v.86, p.363-367, 
2017. 



INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

451 
 

RADENKOVIĆ, M et al. Experimental diabetes induced by alloxan and 
streptozotocin: The current state of the art. Journal of Pharmacological 

and Toxicological Methods, v.78, p.13-31, 2016. 
RAKIETEN, N.; RAKIETEN, M.L.; NADKARNI, M. V. Studies on the 
diabetogenic action of streptozotocin (NSC-37917). Cancer Chemotherapy 
Reposts, n. 29, p. 91–98, 1963. 
SAKATA, N.; YOSHIMATSU, G.; TSUCHIYA, H.; EGAWA, S.; UNNO, M. 
Animal Models of Diabetes Mellitus for Islet Transplantation, Experimental 
Diabetes Research, v. 2012, article ID 256707, 11 pages, 2012. 
SILVA, V. D.; NOGUEIRA, R. M. B. Diabetes mellitus experimental induzido 
com aloxana em ratos Wistar. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica 
e Aplicada, v. 36, n. 1, p. 9-15, 2015. 
SILVA, V. D. Indução experimental do Diabetes Mellitus em ratos Wistar 
submetidos à injeção intraperitonial de aloxana em diferentes doses. 
2011. 68 f. Dissertação de Mestrado – Universidade do Oeste Paulista, 
Presidente Prudente, 2011. 
SOBOTTKA, W. H. Uso de estreptozotocina e dieta enriquecida em 
sacarose na indução de obesidade, resistência periférica à insulina e 
intolerância à glicose em ratos. 2012. 72 f. Dissertação de Mestrado – 
Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2012.    
SOUZA, J. S. Efeitos da adição do abacate na alimentação de ratos Wistar. 
Caderno de Ciências Biológicas e da Saúde, v.1, n.1, p-1-10, 2013. 
TRIPATHI, V; VERMA, J. Different models used to induce diabetes: a 
comprehensive review. International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences, v.6, n.6, p.29-32, 2014. 
VAREDA, P. M. P. Avaliação da atividade hipoglicemiante do extrato de 
Myrcia bella em camundongos diabéticos induzidos por 
estreptozotocina. 2013. Tese de Doutorado. Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
OWU, G.; XU, M.; XU, K.; HU, Y. Benidipine Protects Kidney through 
Inhibiting ROCK1 Activity and Reducing the Epithelium-Mesenchymal 

Transdifferentiation in Type 1 Diabetic Rats. Journal of Diabetes 

Research, v. 2013, article ID 174526, 8 pages, 2013. 
WHO. WORLD WHO. HEALTH ORGANIZATION. Global reports in 
diabetes. 2016. [Em linha]. Disponível em < 
http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/en/index.html>.  
WU, J.; YAN, L.. Streptozotocin-induced type 1 diabetes in rodents as a 
model for studying mitochondrial mechanisms of diabetic β cell glucotoxicity. 
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, v.8, 
p.181, 2015.  



INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

452 
 

CAPÍTULO 24 
 

INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 
Christiane Leite CAVALCANT¹ 

 
1Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da Universidade 

Federal da Paraíba. 

christileite@gmail.com 

 
RESUMO: A indução química do Diabetes Mellitus Tipo 1 

(DM1) em modelos animais tem sido empregada para contribuir 

e melhorar o entendimento das causas, consequências e 

tratamento dessa doença, entretanto, a variação de protocolos 

existentes na literatura torna difícil uma padronização nos 

métodos de indução. O objetivo deste estudo foi realizar um 

levantamento dos protocolos de indução do DM1 com a 

utilização de agentes químicos em animais. Realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica através de consultas nas bases de dados 

indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde e ao Pubmed, 

analisando artigos completos publicados na íntegra, em idiomas 

português e inglês, entre o período de 2007 à 2017. De um total 

de 98 artigos encontrados, após a aplicação dos critérios de 

inclusão, vinte e dois artigos foram selecionados para leitura na 

íntegra e compuseram a amostra final. Para tal, foram utilizados 

os seguintes descritores: “Indução do Diabetes Mellitus tipo 1”, 

“Aloxana”, “Estreptozotocina”, “Ratos Wistar”. Observou-se que 

ambos os agentes são eficazes na indução do DM1, entretanto, 

de acordo com a literatura estudada, a substância mais 

empregada foi a estreptozotocina; a dosagem mais usual foi 60 
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mg/kg, a via de administração mais utilizada foi a intraperitoneal 

(ip), o nível sérico para o diagnóstico do DM1 foi de 250 mg/dL 

e o tempo médio de indução foram de 2 dias. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 1, Aloxana, 

Estreptozotocina, Ratos Wistar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) compreende um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos sendo caracterizado, 

preponderantemente, pela hiperglicemia, a qual é resultado de 

defeitos na ação da insulina, na secreção da insulina ou em 

ambos (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017).  

A classificação proposta pela American Diabetes 

Association (2017) inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 

(DM1), DM tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e DM 

Gestacional (DMG); dentre estes, o DM2 é a forma mais 

prevalente na população, correspondendo à 90-95% dos casos 

existentes. 

A carga global dessa doença e dos distúrbios 

metabólicos associados, além dos altos índices de morbidade 

e mortalidade relacionados à doença (OWU et al., 2013), atingiu 

proporções catastróficas fazendo dessa doença um importante 

problema de saúde pública (PATRÍCIO et al., 2015). 

Dados mundiais estimam 415 milhões de pessoas com 

DM, com uma projeção de 642 milhões em 2040; no Brasil, 

calcula-se que 13,4 milhões de adultos são portadores da 

doença, com uma projeção de 19,2 milhões de portadores em 

2035 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015).  
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O DM quando não tratado pode levar a alterações micro 

e macrovasculares, acarretando disfunção ou falência de vários 

órgãos. O fator determinante dessas complicações é a 

hiperglicemia que induz ao desenvolvimento de anormalidades 

na retina, rins, coração, vasos sanguíneos e nervos periféricos 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015), além de 

estresse oxidativo (CERNEA; DOBREANU, 2013).  

O DM1 representa de 5 a 10 % dos casos de diabetes, 

sendo uma das doenças crônicas mais comuns em crianças e 

adolescentes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017). 

Sendo caracterizada como uma doença autoimune, as células 

β pancreáticas produtoras de insulina são seletivamente 

destruídas pelo sistema imune, resultando em uma completa 

dependência de insulina exógena (CANIVELL; GOMIS, 2014), 

dessa forma, a aplicação de insulina é a base do tratamento 

desses pacientes (ALMEIDA et al., 2014). 

O surgimento do DM2 ocorre por um período de tempo 

variável, que passa por estágios intermediários como glicemia 

de jejum alterada e tolerância a glicose diminuída. Nesses 

estágios, é observada a combinação de resistência periférica à 

insulina e disfunção de células β pancreáticas, além de fatores 

genéticos, ambientais e obesidade. Esse tipo compreende 85% 

a 90% dos casos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2017). 

O diagnóstico precoce do DM, bem como seu controle 

são medidas fundamentais para evitar complicações a longo 

prazo, como a retinopatia diabética, neuropatia, nefropatia, 

úlceras nos pés, acidentes vasculares cerebrais e doenças 

cardiovasculares (WHO, 2013).   

O aumento quantitativo dos casos está relacionado com 

o envelhecimento da população, maior urbanização, mudanças 
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nos hábitos alimentares e estilo de vida e maior sobrevida dos 

portadores do DM. Sendo esta doença evolutiva, seus 

portadores precisam, ao longo do tempo, de diferentes 

combinações terapêuticas: mudança do estilo de vida e uso de 

antidiabéticos orais ou de insulina, além do controle adequado 

das outras doenças frequentemente associadas ao DM 

(BRASIL, 2012).  

Todo o empenho científico em estabelecer modelos de 

estudo e novas técnicas são desenvolvidos com o intuito de 

buscar caminhos para erradicar ou amenizar o problema de 

uma das doenças mais graves deste século. Modelos 

experimentais que possam determinar de maneira controlada o 

papel de cada um dos componentes envolvidos na patogenia 

da doença, fornecendo subsídios para sua melhor 

compreensão, são indispensáveis (KRISTEN; SESTERHEIN; 

SAITOVITHC, 2010; RADENKOVIĆ et al., 2016). Dessa forma, 

diversos estudos experimentais no campo do diabetes têm sido 

realizados utilizando modelos animais (CHAUHAN et al., 2016; 

MELISSAS et al., 2016; MORALES et al., 2017) 

A indução do DM1 experimental é um procedimento que 

exige elevado nível técnico de experimentação animal. A 

variação de protocolos existentes na literatura, torna difícil uma 

padronização nos métodos de indução do DM em nível 

laboratorial, justificando estudos de compilação de dados nesta 

área (DEEDS et al., 2011). Deste modo, o objetivo deste estudo 

foi realizar um levantamento dos protocolos de indução do DM1 

com a utilização de agentes químicos em modelos 

experimentais. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa, do tipo revisão bibliográfica integrativa. Segundo 

Galvão e Pereira (2014), a atividade de compilar dados 

científicos sobre um tema é praticada na área da saúde há 

muito tempo e o objetivo das revisões integrativas é trazer 

informações gerais sobre a temática estudada, devendo ser 

abragente e não tendenciosa, sendo consideradas o melhor 

nível de evidência para a tomada de decisões, auxiliando, 

dessa forma, os profissionais de saúde. 

Dessa forma, o levantamento bibliográfico foi realizado 

em dois momentos: inicialmente, foi feito uma busca nas bases 

de dados indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde e ao 

Pubmed, buscando todas as produções científicas por meio do 

cruzamento entre as seguintes palavras chaves: 1) Diabetes 

Mellitus Tipo 1; 2) Aloxana, 3) Estreptozotocina, 4) Ratos 

Wistar, durante o período de julho à outubro de 2018.  

Os critérios para inclusão de artigos foram: artigos 

publicados na íntegra nos idiomas português e inglês,  artigos 

que abordassem a temática abordada e artigos publicados e 

indexados nos referidos bancos de dados, entre o período de 

2012 à 2017. O critério de exclusão referiu-se a artigos 

duplicados ou que não tratavam dos aspectos mencionados. 

Inicialmente, após a utilização da estratégia de busca, 

utilizando os descritores associados às palavras chave, foram 

encontrados 122 artigos. No segundo momento, os artigos 

foram selecionados pelo título e resumo e, posteriormente, 

foram lidos na íntegra apenas àqueles que apresentavam 

relação com o tema proposto para esta revisão e que se 

enquadravam em todos os critérios de inclusão. Assim, do total 
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de 68 artigos, 25 artigos foram selecionados, avaliados e 

sintetizado, compondo a amostra final para análise da pesquisa 

(Figura 1). 

Figura 1. Processo de seleção dos artigos. 

 

 
 

Fonte: Dados das autoras, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

Estudos envolvendo modelos animais são relevantes 

devido às diversas limitações de investigação do DM em seres 

humanos. Dentre os tipos de animais utilizados, o rato é o mais 

manuseado, tendo em vista: facilidade de manutenção e 

manipulação; possibilidade de trabalhar simultaneamente com 

vários grupos; elevada resistência a infecção; agilidade na 

remoção dos diversos órgãos estudados, redução de gastos, 

possibilidade de comparação dos resultados com a literatura e 

Seleção, avaliação e síntese total de 25 documentos, 
que atenderam aos critérios de inclusão.

Leitura prévia dos resumos de 68 documentos, para 
posterior seleção.

Análise do título de 122 documentos.
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por apresentarem grande semelhança fisiológica, celular e 

molecular com os humanos (SOUZA et al., 2013). 

Diversos modelos de indução do DM estão disponíveis, 

os quais incluem modelos espontâneos e os modelos induzidos 

por vários agentes: destruição química das células β 

pancreáticas, remoção cirúrgica da massa de células β ou 

pancreatectomia, injúria ao hipotálamo ventromedial, dietas 

ricas em açúcares e gorduras, porém o mais frequentemente 

utilizado é a indução química do DM pela administração de 

substâncias citotóxicas (SAKATA et al., 2012). 

Desde 1970 se estudam os modelos animais 

espontâneos do DM1, dos quais duas espécies têm sido 

bastante estudadas por partilharem muitas das características 

da doença humana: os camundongos diabéticos não obesos 

(NOD) e os ratos BB (Biobreading) (VON HERRATH; NEPOM, 

2009). Nestes animais, sugere-se que as ilhotas sofrem ataque 

autoimune por células T, células β, macrófagos e células natural 

killer, resultando assim em hiperglicemia (SAKATA et al., 2012). 

A indução experimental do DM1 em animais de 

laboratório pode ser feita através de manipulação química, 

genética e cirúrgica/imunológica (RADENKOVIĆ et al., 2016) 

com uso de técnicas que incluem: destruição química das 

células β pancreáticas, remoção cirúrgica da massa de células 

β ou pancreatectomia, dietas ricas em açúcares, gorduras, má 

nutrição in utero ou altas doses de hormônios contra 

regulatórios como os glicocorticóides (TRIPATHI; VERMA, 

2014). 

Dessa forma, o DM induzido com agentes químicos em 

animais de experimentação tem sido amplamente empregado 

como modelo para os estudos de agentes terapêuticos e 

preventivos da doença (TRIPATHI; VERMA, 2014; WU; YAN, 
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2015.) Esses métodos são de fácil execução e permitem a 

utilização de um grande número de animais, podendo ser 

padronizados e reproduzidos a baixo custo, quando 

comparados com outros métodos (VAREDA, 2013). 

As substâncias mais usadas para a indução são a 

Aloxana (ALX) e a Estreptozotocina (STZ). Ambas são 

citotóxicas, análogos da glicose e, embora as suas 

citotoxicidades ocorram através de diferentes mecanismos 

(Figura 2), o modo de captação de ambas as substâncias pelas 

células β do pâncreas é o mesmo, ocorrendo através do 

transportador de glicose do tipo GLUT 2 (LENZEN, 2008). 

 

 
Figura 2. Representação esquemática dos efeitos tóxicos nas 

células β pelo uso de ALX e STZ. Adaptado de Lenzen (2008). 
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3.1.1 INDUÇÃO POR ESTREPTOZOTOCINA (STZ) 

 

A indução do DM1 por STZ foi descrita por RAIKEETEN 

et al. (1963) que descreveram também uma avaliação 

morfológica da alteração ultraestrutural da célula β. A STZ, um 

glicosídeo nitrosouréia natural (N-metil-N nitrosouréia) isolado 

do Streptomyces achromogenes, estimula a produção de 

radicais livres, o que leva à destruição e disjunção das células 

β das ilhotas de Langerhans do pâncreas (LENZEN, 2008). 

O mecanismo de ação da STZ na depleção de células β 

tem sido amplamente estudado ao longo dos anos. É proposto 

que essa substância é absorvida através da membrana celular 

pelo transportador de glicose GLUT-2 das células β 

pancreáticas onde provoca a morte de células β por lesão no 

DNA, devido à porção nitrosoureia da molécula (ELEAZU et al., 

2013). A base bioquímica da citotoxicidade de STZ que resulta 

na morte celular está associada a três vias principais que são: 

1. Metilação do DNA, que consiste na adição de grupos metila 

ao DNA. A atividade de metilação do DNA da fração 

metilnitrosoureia da STZ, conduz a danos no DNA que resultam 

na ativação da enzima nuclear poli-ADP-ribose-polimerase, 

como parte do mecanismo de reparo do DNA da célula e, 

consequentemente na depleção de NAD+, que resulta em 

inibição da biossíntese e secreção de insulina e necrose das 

células β pancreáticas; 

2. A produção de óxido nítrico, a partir de um grupo nitroso 

presente na molécula de STZ, é outro possível mecanismo da 

ação diabetogênica atuando como agente alquilante de 

proteínas e doador de óxido nítrico que é citotóxico; 

3. Geração de radicais livres, a STZ provoca um aumento 

significativo no malondialdeído (MDA), mas diminui as enzimas 
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antioxidantes, como catalase (CAT), glutationa peroxidase 

(GSPx), glutationa redutase (GR) e superóxido dismutase 

(SOD). A diminuição da atividade antioxidante associada ao 

aumento simultâneo do MDA indica a suscetibilidade do 

pâncreas à indução do estresse oxidativo por STZ. Devido ao 

fato de que este agente entra na célula através do transportador 

GLUT-2, a ação tóxica não é específica para β células e pode 

provocar danos a outros tecidos, incluindo fígado, rim e cérebro 

(LENZEN, 2008).  

Quando utilizada em animais, determina uma severa 

deficiência de insulina com quadro de hiperglicemia. Na dose 

de 160 a 250 mg/Kg, apresenta efeito citotóxico direto nas 

células β de roedores, causando danos no DNA, como 

fragmentação e alquelação do mesmo, exaurindo a NAD+, que 

inibe a biossíntese e a secreção de insulina e, deste modo, 

dando início a morte das células β, através da depleção de 

energia. Duas horas após a injeção se observa hiperglicemia e 

queda brusca de insulinemia. Cerca de seis horas depois ocorre 

hipoglicemia. Dias depois, a hiperglicemia se desenvolve e 

ocorre diminuição irreversível dos níveis de insulina no sangue 

(VAREDA, 2013).  

Em doses subdiabetogênicas (40mg/kg) a STZ pode 

produzir insulite pancreática, com morte progressiva das células 

β levando ao quadro de DM. Esta substância tem sido utilizada 

para induzir tanto o DM1 quanto o DM2, dependendo da 

concentração, dose e via de administração. A STZ é 

frequentemente administrada por vias intravenosas ou 

intraperitoneais. Diversos estudos sugerem que uma dose de 

40 a 80 mg/kg pode produzir um modelo experimental de DM1 

(GAO et al., 2012). 



INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

462 
 

A ação celular da STZ pode ser avaliada com necrose de 

células β à microscopia eletrônica em duas a quatro horas da 

sua injeção. Análise com microscopia óptica evidencia insulinite 

e necrose de células β após 24 horas. Ocorre alquilação de 

bases de DNA em vários níveis, as quais, quando reparadas, 

causam alterações no metabolismo das células β pancreáticas, 

acarretando depleção de NAD. Evidências apontam para o 

envolvimento do óxido nítrico na lesão da célula β pancreática 

durante o diabetes induzido por STZ (SOBOTTKA, 2012). 

 

3.1.2 INDUÇÃO POR ALOXANA (ALX) 

 

Aloxana (ALX) foi primeiramente descrita por Brugnatelli 

em 1818 e sintetizada em 1838. A insulinopenia resultante 

provocava um estado de DM1 experimental insulinodependente 

denominado diabetes aloxânico (LENZEN, 2008).  

A ALX (5,6-dioxiuracil; 2,4,5,6-tetraoxipirimidina) é um 

ácido fraco, bastante hidrofílico (ISLAM et al., 2017), derivado 

sintético da pirimidina e análogo citotóxico da glicose, 

sintetizada por oxidação do ácido úrico, com grande uso na 

indução experimental do DM1 (RAHIMI-MADISEH et al., 2017). 

O mecanismo de ação da ALX foi intensamente 

estudado, in vitro e in vivo, sendo muito bem caracterizado. 

Pesquisadores demonstraram que a droga provocava um 

aumento súbito na secreção de insulina, na presença ou 

ausência de glicose, logo após o tratamento com ALX (SILVA; 

NOGUEIRA, 2015). 

Sua atividade diabetogênica se dá graças às suas 

propriedades químicas específicas. Por ser um análogo da 

glicose, essa molécula penetra nas células β pancreáticas via 

transportador de glicose GLUT-2 permitindo sua captação 
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seletiva e acumulação (LENZEN, 2008) levando à necrose 

dessas células (ISLAM et al., 2017). 

Seu mecanismo de ação se baseia em dois efeitos 

patológicos distintos: inibição seletiva da secreção de insulina 

induzida pela glicose através da inibição específica da 

hexoquinase IV (glicoquinase) e indução da formação de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), resultando em necrose 

seletiva da célula β (LENZEN 2008). 

A ALX tem um grupo 5-carbonila central que reage com 

grupos sulfidrila. Essa característica química permite que sua 

molécula tenha alta afinidade por componentes celulares que 

contenham esse grupo em sua estrutura, como algumas 

enzimas (RADENKOVIĆ et al., 2016). É o que acontece com a 

glicoquinase, enzima essencial para a secreção de insulina 

induzida pela glicose, que contem grupos sulfidrila em sua 

estrutura e que é, portanto, muito vulnerável à ação da ALX.. 

Além da inibição da glicoquinase, a ALX possui 

citotoxicidade específica para as células β do pâncreas, 

causando danos aos vasos sanguíneos das ilhotas 

pancreáticas, provocando a morte das células e quadro clínico 

de DM1. O DM1 se desenvolve quando há uma destruição 

acima de 90% das células secretoras de insulina das ilhotas 

pancreáticas, como resultado de uma agressão química, viral 

ou autoimune, ocasionando uma severa depleção de insulina, 

sendo necessária à administração exógena do hormônio 

(SILVA, 2011).  

A ALX é frequentemente administrada por vias 

intravenosas, intraperitoneais ou subcutâneas. Quando 

administrada por via intravenosa, a dose mais frequentemente 

utilizada em roedores é de 42 a 65mg/kg, por meio da veia 

peniana ou veia da cauda. No entanto, pesquisadores utilizam 
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doses mais elevadas de 120mg/kg pela mesma via ou pela via 

intraperitoneal e doses de 150mg/kg intraperitoneal (BARAGOB 

et al., 2014). 

Por provocar sinais semelhantes aos encontrados na 

síndrome diabética em humanos, tais como perda de peso 

corporal, glicosúria, polifagia, polidipsia, hiperglicemia, 

cetonúria, cetonemia, além de possuir pequena ação 

oncogênica e menor custo comparada a STZ, a ALX vem sendo 

um dos agentes mais estudados e utilizados no meio científico 

para a indução do diabetes experimental (SILVA, 2011).  

Entretanto, pesquisadores relatam dificuldades em 

conseguir induzir o diabetes devido aos problemas 

apresentados pela droga, decorrentes de sua instabilidade 

química, metabolismo rápido e fatores como dieta e idade, o 

que torna quase impossível estabelecer uma relação clara entre 

as doses de ALX e sua concentração efetiva no pâncreas. 

Portanto, seus efeitos patológicos podem ser atribuídos as suas 

propriedades químicas, a absorção seletiva celular e ao 

acúmulo da mesma (SOBOTTKA, 2012). 

 

3.1.3 ANÁLISE DOS PROTOCOLOS DE INDUÇÃO DO DM1 

 

A partir de compilação dos dados, foi possível a obtenção 

de informações protocolares acerca do DM1 utilizando esses 

dois agentes diabetogênicos. Nesse sentido, a STZ e a ALX têm 

sido sistematicamente investigadas e empregadas, por terem a 

capacidade de reproduzir em animais de laboratório o quadro 

de alterações metabólicas e sinais clínicos semelhantes ao DM 

em humanos (MALINOSKI et al., 2016).  

Tanto a STZ como a ALX induzem uma deficiência da 

produção de insulina pela morte das células β. Embora os 
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mecanismos de captação de ambas as substâncias pelas 

células β pancreáticas via transportadores de glicose GLUT2 e 

resultante morte das mesmas por necrose sejam idênticos, a 

ação tóxica da ALX é mediada via espécies reativas de oxigênio 

e da STZ via alquelação do DNA das células β (LENZEN, 2008). 

Uma grande variação dos protocolos de indução são 

relatados e múltiplos fatores influenciam os efeitos 

diabetogênicos dos agentes, ocasionando o não 

estabelecimento do quadro de diabetes ou o óbito do animal 

(DEEDS et al., 2011). A influência de tais fatores envolve 

velocidade de infusão, dose, via de administração, dieta, tempo 

de jejum, peso do animal e interação com outros fármacos. 

Além desses fatores, um tratamento adequado após a indução 

da doença é essencial, quando há a necessidade de manter os 

animais em boas condições durante um período significativo 

(VAREDA, 2013). 

Além disso, outras questões devem ser abordadas, 

incluindo a desidratação, desnutrição devido à descontrolada 

hiperglicemia e a hipoglicemia causada pela liberação maciça 

de insulina, logo após a aplicação da droga, pois quando o 

diabetes é mal controlado, o animal torna-se fraco e propenso 

a infecção (SILVA; NOGUEIRA, 2015). 

Por isso, existe a necessidade de determinar a dose do 

agente químico antes do início dos experimentos para evitar o 

uso excessivo e desnecessário de animais, estando de acordo 

com as orientações éticas. Esta dose é determinada através da 

quantidade do agente indutor que promove necrose das células 

β e hiperglicemia mantida em, pelo menos, 80% dos animais, 

mas que não cause danos a outros órgãos (SILVA, 2011). 

A partir de compilação dos dados foi possível a obtenção 

de informações protocolares acerca do DM induzido. Neste 
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estudo de revisão integrativa, observou-se que ambos os 

agentes são eficazes na indução do DM1, entretanto, de acordo 

com a literatura estudada, o agente mais empregado foi a STZ; 

a dosagem mais usual foi 60 mg/kg, a via de administração mais 

utilizada foi a intraperitoneal (i.p.), o nível sérico para o 

diagnóstico do DM foi de 250 mg/dL e o tempo médio de 

indução foram de 2 dias (MALINOSKI et al., 2016). 

Dados adicionais relatam que entre os modelos animais 

mais utilizados na indução do DM1 foram os ratos da linhagem 

Wistar  e Spraguey-Darley. Assim, entende-se que os animais 

de laboratório são de extrema importância nas pesquisas 

científicas, uma vez que substituem os seres humanos em 

estudos experimentais, gerando benefícios para a população e, 

consequentemente, permitem encontrar soluções e 

tratamentos para as diversas enfermidades clínicas,a exemplo 

do DM1 (MALINOSKI et al., 2016). 

O modelo de DM1 induzido por STZ em roedores têm 

muitas vantagens sobre a ALX, devido à maior estabilidade 

química, menor toxicidade, facilidade em induzir a doença, 

reprodutibilidade e capacidade de manter os animais em 

condições adequadas. Assim, é considerado um modelo 

experimental mais apropriado de DM1, sendo utilizado em 

muitos experimentos como o protocolo de indução dessa 

patologia (SOBOTTKA, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ambos os agentes diabetogênicos são eficazes na 

indução do DM1 experimental. Entretanto, neste estudo de 

revisão integrativa, observou-se que o agente mais empregado 

foi a STZ devido maior estabilidade química, menor toxicidade, 



INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

467 
 

facilidade em induzir a doença e capacidade de manter os 

animais em condições adequadas, sendo mais indicada nos 

estudos que requerem um quadro diabético experimental 

consistente e reproduzível, sendo considerado o modelo 

experimental mais apropriado para indução do DM1. 

 Assim, por meio deste trabalho é possível observar o 

crescente aumento de estudos nestas áreas buscando tanto a 

compreensão dos mecanismos fisiopatológicos, quanto 

diferentes formas de tratamento para essa doença por meio da 

utilização do modelo animal. 
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RESUMO: O diabetes mellitus é uma das patologias mais 
incidentes no mundo. O controle glicêmico nesta patologia está 
associado a uma microbiota intestinal equilibrada e 
diversificada. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência 
do consumo de alimentos probióticos e prebióticos no 
tratamento de pacientes diabéticos atendidos no ambulatório de 
nutrição e endocrinologia do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley. O estudo foi realizado com pacientes 
diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 que se 
enquadrassem nos critérios estabelecidos para participação na 
pesquisa. Foram coletados os dados de 31 pacientes, que em 
sua maioria eram do sexo feminino, com idade entre 30 e 59 
anos, casados, com ensino fundamental incompleto e renda 
familiar de até dois salários mínimos. Foram encontradas 
correlações significativas entre a glicemia capilar de jejum e os 
sintomas parestesia (p=0,036), polidipsia (p=0,000) e polifagia 
(p=0,055). A maioria dos pacientes apresentou glicemia capilar 
de jejum acima do recomendado para um adequado controle 
glicêmico, assim como peso e circunferência da cintura 
elevados. Apenas oito pacientes consumiam algum tipo de 
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alimento probiótico diariamente. Os alimentos com função 
prebiótica mais consumidos foram o alho, a cebola e a banana. 
Nenhum dos alimentos apresentou correlação significativa com 
a glicemia de jejum. Mais estudos sobre os efeitos terapêuticos 
desses alimentos no tratamento do diabetes mellitus devem ser 
realizados.  
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Probióticos. Prebióticos. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Com o avanço da globalização e modernização da 
sociedade o perfil alimentar da população brasileira sofreu 
alterações. Alimentos ricos em açúcares simples, gordura 
saturada, gordura trans e do tipo fast food, foram incorporados 
na alimentação cotidiana da população enquanto que o 
consumo de frutas e vegetais foi diminuído (GARCIA, 2003). 
Essa mudança no perfil alimentar está diretamente associada 
ao crescimento da incidência de obesidade na população, e 
esta, por sua vez, associada a um elevado risco de 
desenvolvimento do diabetes mellitus (SOUZA, 2010).  

O Diabetes mellitus é definido como um distúrbio 
metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, oriundo 
de deficiência na secreção da insulina, ação da insulina, ou 
ambas as situações. Esta hiperglicemia persistente associa-se 
a complicações crônicas micro e macrovasculares causando 
diversos danos aos órgãos, especialmente os olhos, rins, 
nervos, coração e vasos sanguíneos (SBD, 2018). Ela é 
posicionada como o terceiro fator causal de mortalidade 
prematura, perdendo apenas para pressão arterial elevada e 
uso do tabaco (WHO, 2009). 

Segundo a International Diabetes Federation (IDF, 2015) 
415 milhões de pessoas, na faixa etária de 20 a 79 anos, são 
diagnosticadas com diabetes mellitus, o que representa 8,8% 
da população mundial. Considerando a crescente prevalência 
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desta patologia a previsão é que esse número aumente pra 642 
milhões em 2040. 

O tratamento da diabetes visa o controle do perfil 
glicêmico do paciente, sendo este obtido a partir de uma 
alimentação adequada e administração medicamentosa 
(BRASIL, 2013).  

Atualmente o meio científico tem dedicado especial 
atenção à microbiota intestinal, sendo o alvo de inúmeras 
pesquisas que buscam relacionar o seu desequilíbrio com o 
surgimento de diversas patologias, dentre elas a diabetes 
mellitus (BINNS, 2014; BESSERA et al., 2015; TONUCCI et al., 
2017). 

O intestino humano é habitado por milhares de bactérias, 
que em sua maioria são anaeróbias. Existem bactérias 
benéficas como as Bifidobacterium e os Lactobacillos, e outras 
nocivas como a Enterobacteriaceae e o Clostridium. O equilíbrio 
entre estas bactérias promoverá a manutenção da homeostase 
do hospedeiro (PAIXÃO; CASTRO, 2016). 

Os alimentos probióticos e prebióticos auxiliam na 
modulação da microbiota intestinal, contribuindo para a saúde 
do indivíduo (GIBSON et al., 2010). 

Considerando os achados de estudos científicos sob o 
perfil glicêmico e resposta insulinêmica a partir do uso de 
probióticos e a recomendação da ingestão de fibras pela diretriz 
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2018), este trabalho 
tem como objetivo analisar a influência do consumo de 
alimentos probióticos e prebióticos no tratamento de pacientes 
diabéticos atendidos no ambulatório de nutrição do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley. Como também, avaliar a 
caracterização sócio demográfica, antropométrica, do perfil 
glicêmico e do consumo de alimentos probióticos e prebióticos 
destes pacientes. 
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MATERIAIS E MÉTODO 
 
O presente estudo caracteriza-se como observacional, 

descritivo, com abordagem quantitativa. O mesmo foi realizado 
no ambulatório de nutrição do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba – Campus I, 
localizado na cidade de João Pessoa no período de maio a julho 
de 2018.  

Foram incluídos na pesquisa pacientes atendidos no 
ambulatório de nutrição do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, que apresentaram diagnóstico de diabetes mellitus 
tipo 1 ou tipo 2, de ambos os sexos, com idade igual ou superior 
a 20 anos, que estavam em jejum de, no mínimo, 8 horas e 
aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A amostra foi 
obtida por conveniência. 

Para coleta dos dados foi utilizada uma ficha clínica, 
onde foram descritas informações gerais sobre o paciente, sua 
história clínica, sintomas atuais, medidas de avaliação 
nutricional, valor do exame bioquímico glicemia capilar de jejum 
e perguntas sobre o consumo de alimentos prebióticos e 
probióticos. Os prontuários dos pacientes também foram 
utilizados para fins de pesquisas de algumas informações. 

As perguntas presentes na ficha de coleta de dados 
foram realizadas pela própria pesquisadora, de modo direto, 
claro e sem interferência ou influência nas respostas dos 
participantes.   

As medidas utilizadas na avaliação nutricional dos 
participantes foram o peso atual, altura e circunferência da 
cintura (CC). Os valores obtidos de circunferência da cintura e 
índice de massa corporal (IMC) foram interpretados de acordo 
com as classificações da World Health Organization (2000). 

Os dados obtidos foram digitados e armazenados no 
Excel e posteriormente transportados para o software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21, onde foram 
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realizadas as análises estatísticas. Para avaliar associação 
entre as variáveis foram utilizados o teste de associação ou de 
independência Qui-quadrado e o teste T de Student. Foram 
considerados significativos os testes que obtiveram um nível de 
significância menor que 5%, p-valor <0,05. As análises 
descritivas foram realizadas através do cálculo de frequência 
relativa e absoluta. 

O estudo foi aprovado junto ao Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley. A 
participação dos sujeitos no estudo foi voluntária mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Os dados foram utilizados apenas para fins de 
pesquisa, sendo assegurado o sigilo das informações dos 
indivíduos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS 
 

Foram coletados os dados de 31 pacientes, sendo a 
maioria do sexo feminino (64,5% do total da amostra).   

A maioria dos participantes tinham idade entre 30 e 59 
anos, eram casados e possuíam renda familiar de até dois 
salários mínimos. Aproximadamente metade apresentava 
ensino fundamental incompleto. Poucos participantes possuíam 
o ensino superior completo e renda familiar acima de dois 
salários mínimos. Todos estes dados podem ser observados na 
Tabela 1.  

Ao analisar a correlação entre essas variáveis sócio 

demográficas e o controle glicêmico foi observado que em 

homens, pessoas com mais de 60 anos, pessoas casadas, 

pessoas com escolaridade baixa (fundamental incompleto e 

completo) e pessoas com renda familiar baixa (até dois salários 

mínimos) existe uma frequência maior de hiperglicemia. Estes 



INDUÇÃO QUÍMICA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM MODELO ANIMAL: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

475 
 

dados podem ser observados na Tabela 2. Nenhuma destas 

variáveis apresentou correlação significativa com a glicemia de 

jejum. 

 

Tabela 1. Características sócio demográficas dos pacientes 
diabéticos atendidos no ambulatório de nutrição e 
endocrinologia do HULW, 2018. 
 

Fonte: Próprio autor. 

Variáveis sócio 

demográficas 
n % 

Sexo     

  Feminino 20 64,5 

  Masculino 11 35,5 

Faixa etária    

  30 a 59 anos 19 61,3 

  60 a 75 anos 12 31,7 

Estado civil    

  Solteiro 7 22,6 

  Casado 18 58,1 

  Viúvo 3 9,7 

  Divorciado 3 9,7 

Escolaridade    

  Fundamental 

incompleto 

14 45,2 

  Fundamental 

completo 

1 3,2 
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Tabela 2. Frequências absoluta e relativa das variáveis sócio 
demográficas relacionadas com o controle glicêmico dos 
pacientes diabéticos atendidos no ambulatório de nutrição e 
endocrinologia do HULW, 2018. 

Variáveis sócio 

demográficas 

Normoglicemia Hiperglicemia 

n % n % 

Sexo         

  Feminino 9 45 11 55 

  Masculino 4 36,4 7 63,6 

Faixa etária      

  30 a 59 anos 9 47,4 10 52,6 

  60 a 75 anos 4 33,3 8 66,7 

Estado civil      

  Solteiro 4 57,1 3 42,9 

  Casado 5 27,8 13 72,2 

  Viúvo 3 100 0 0 

  Médio completo 12 38,7 

  Superior completo 4 12,9 

Renda familiar    

  < 1 salário mínimo 1 3,2 

  1-2 salários mínimos 24 77,4 

  3-5 salários mínimos 2 6,5 

  > 5 salários mínimos 4 2,9 
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  Divorciado 1 33,3 2 63,6 

Escolaridade      

  Fundamental incompleto 5 35,7 9 64,3 

  Fundamental completo 0 0 1 100 

  Médio completo 6 50 6 50 

  Superior completo 2 50 2 50 

Renda familiar      

  < 1 salário mínimo 0 0 1 100 

  1-2 salários mínimos 10 41,7 14 58,3 

  2-5 salários mínimos 1 50 1 50 

  > 5 salários mínimos 2 50 2 50 

Fonte: Próprio autor. 
Classificação do valor da glicemia de jejum (normoglicemia/hiperglicemia) 
de acordo com a American Diabetes Association (2017). 

 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E ANTROPOMÉTRICAS 

 
O diabetes mellitus tipo 2 foi prevalente entre os 

diabéticos, representando 87,1% dos casos, enquanto que o 
diabetes mellitus tipo 1 representou 12,9%. Cerca de 48% dos 
pacientes tinham mais de cinco anos de diagnóstico do 
diabetes, 45% deles tinham entre um e cinco anos de 
diagnóstico e pouco mais que 6% foram diagnosticados a 
menos de um ano. 

Com relação ao controle glicêmico dos pacientes 41,9% 
apresentaram glicemia dentro da faixa adequada segundo a 
ADA. Deste total com normoglicemia, 36,4% eram homens e 
45% eram mulheres. Já os demais, representando 58,1%, 
apresentaram valores superiores ao recomendado, 
caracterizando hiperglicemia. Este fato expressa a necessidade 
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da incorporação de novas estratégias que auxiliem no controle 
glicêmico destes pacientes.  

Deste total com hiperglicemia, 63,6% eram homens e 
55% eram mulheres. Segundo Rossaneis et al. (2016) os 
homens têm menor controle alimentar, menos comportamentos 
saudáveis, maior prática de fumo e ingestão de bebidas 
alcóolicas, além de realizarem exames com menor frequência 
em comparação às mulheres.  

 O valor médio da glicemia de jejum foi de 155,7 mg/dL, 
com valor mínimo de 75 mg/dL, valor máximo de  322 mg/d/L e 
desvio padrão de 62,2. 

 Os principais sintomas referidos pelos pacientes foram 
parestesia, poliúria, fraqueza e tontura. Os menos referidos 
foram polidipsia, polifagia e perda de peso. Esses dados podem 
ser observados na Figura 1.  

 
Figura 1. Sintomas referidos pelos pacientes diabéticos 
atendidos no ambulatório de nutrição e endocrinologia do 
HULW, 2018. 

 
Fonte: Próprio autor. 

* Sintomas com correlação significativa (p<0,05) com a glicemia de jejum, 
de acordo com o teste t de Student. 
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Ao estabelecer correlação entre a glicemia de jejum e os 

sintomas pode-se observar correlação significativa com os 
sintomas parestesia (p=0,036), polidipsia (p=0,000) e polifagia 
(p=0,055) de acordo com o teste t de Student. 

Segundo a SBD (2018), frequentemente, indivíduos com 
DM2 apresentam sintomas relacionados com a hiperglicemia, 
como poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento 
inexplicável. 

Cerca de 83,9% dos pacientes apresentavam alguma 
comorbidade associada ao diabetes mellitus. Dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 corroboraram com esse 
achado uma vez que, do total de indivíduos que declaram 
apresentar diabetes, 81,8% declararam apresentar alguma 
outra comorbidade associada. (RZEWUSKA et al., 2017). 

As principais comorbidades foram a hipertensão arterial 
sistêmica, a dislipidemia e a obesidade. Os percentuais dos 
pacientes que apresentam essas comorbidades está contido na 
Figura 2.  

 
Figura 2. Frequência relativa das principais comorbidades 
apresentadas pelos pacientes diabéticos atendidos no 
ambulatório de nutrição e endocrinologia do HULW, 2018. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica; DLP – Dislipidemia. 

 
Do total de pacientes que apresentavam comorbidade 

50% apresentavam uma única comorbidade, 46,1% 
apresentavam duas comorbidades e 3,9% apresentavam as 
três comorbidades.  

Nenhuma das comorbidades apresentou correlação 
significativa com a glicemia de jejum. Apesar disso, pôde ser 
observada maior frequência de hiperglicemia (61,6%) nos 
pacientes que apresentavam alguma comorbidade. 

Mais da metade dos pacientes encontravam-se fora do 
peso adequado, representando um total de 77,4% com 
diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Deste total acima do 
peso 72,7% eram homens e 80% eram mulheres. Apenas 22,6 
% dos pacientes encontravam-se eutróficos. Deste total 
eutrófico 27,3% eram homens e 20% eram mulheres. 

Resultado semelhante foi encontrado por Lima et al. 
(2015) onde foi observado que 74,4% dos pacientes diabéticos 
atendidos também no ambulatório de endocrinologia do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley apresentavam 
diagnóstico de sobrepeso ou obesidade.  

 A perda de peso para pacientes diabéticos com 
sobrepeso ou obesidade é uma das etapas do tratamento. A 
perda de peso sustentada ≥ 7% é ideal para promover 
resultados benéficos no controle glicêmico, lipídeos séricos e 
pressão arterial (FRANZ et al., 2015). 

Bernini et al. (2016) mostrou efeitos benéficos do 
Bifidobacterium lactis HN019 na redução da obesidade, lipídeos 
séricos e de alguns marcadores inflamatórios, contribuindo para 
redução do risco cardiovascular em pacientes com síndrome 
metabólica. Neste estudo a ingestão de 80 ml de leite 
fermentado contendo Bifidobacterium lactis HN019 resultou em 
diminuição significativa do índice de massa corporal, colesterol 
total, lipoproteína de baixa densidade e das citocinas pró 
inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa e interleucina-6. 
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A média do IMC ficou em 29,2kg/m2, com valor mínimo 
de 22,8 kg/m2, valor máximo 42,7 kg/m2 e desvio padrão de 4,8. 

 A maioria dos pacientes apresentou CC elevada (90,3%). 
Nesse total estão todas as mulheres e quase todos os homens 
(72,7%). A média geral da CC foi de 99,8 cm, com valor mínimo 
de 83 cm, valor máximo de 126 cm e desvio padrão de 9,5. 

Valores elevados de circunferência da cintura também 
foram encontrados por Sánchez, Gonzales e Rutti (2018) em 
pacientes diabéticos de um Centro de Atenção Primária a 
Saúde no distrito de El Agostino em Lima, capital do Peru. 

A concentração de tecido adiposo visceral na região 
abdominal é um indicador de risco para doenças 
cardiovasculares e está diretamente associada à resistência a 
insulina, dificultando o tratamento da diabetes mellitus (ABESO, 
2016). 

A perda de peso ajudará a diminuir essa medida 
favorecendo, consequentemente, a diminuição da resistência à 
insulina (SBD, 2018). 

 Nenhuma das variáveis de avaliação antropométrica 
(IMC, CC) apresentou correlação significativa com a glicemia 
de jejum.  

 
CONSUMO DE ALIMENTOS PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS 
 

Quanto aos probióticos, apenas oito pacientes (25,8%), 
sendo cinco do sexo feminino e três do sexo masculino, 
consumiam diariamente algum dos alimentos. Em estudo 
realizado por Celemi et al. (2017) foi observado que as pessoas 
do sexo feminino consumiam mais alimentos probióticos que as 
do sexo masculino. 

O consumo de alimentos probióticos vem crescendo, em 
especial, devido o aumento no consumo de alimentos 
funcionais. Apesar deste crescente, ainda é pequena a 
quantidade de pessoas que consomem esse tipo de produto. 
Este fato foi constatado nesta pesquisa e corroborado por Lima, 
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Oliveira e Duarte (2010), que identificou um consumo de 
alimento probiótico em apenas 24% da sua amostra. 

Como apresentado na Figura 3 os alimentos relatados 
foram o iogurte e o leite fermentado. Ninguém relatou consumo 
de kefir.  

Ainda no estudo de Lima, Oliveira e Duarte (2010), 
dentre os alimentos probióticos, o leite fermentado foi o que 
apresentou maior frequência de consumo, diferentemente do 
presente estudo em que o iogurte probiótico foi o alimento 
probiótico mais consumido. 

 
Figura 3. Frequência absoluta do consumo de alimentos 
probióticos pelos pacientes diabéticos atendidos no ambulatório 
de nutrição e endocrinologia do HULW, 2018. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Dos pacientes que consumiam iogurte probiótico 50% 
apresentavam normoglicemia e 50% apresentavam 
hiperglicemia.  

Ejtahed et al. (2011) constatou que o consumo de um 
iogurte probiótico (que já contém Lactobacillus bulgaricus e 
Streptococcus thermophiles) enriquecido com Lactobacillus 
acidophilus e Bifidobacterium lactis resultou numa diminuição 
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significativa na glicemia de jejum e na HbA1c de indivíduos com 
DM2. Além disso, houve associação de estado antioxidante 
melhorado quando comparado com indivíduos diabéticos 
suplementados com iogurte regular não enriquecido. 

Já dos que consumiam leite fermentado, 75% 
apresentavam normoglicemia e 25% apresentavam 
hiperglicemia.  

Tonucci et al. (2017), ao realizar um estudo duplo cego 
randomizado controlado por placebo, com indivíduos diabéticos 
consumindo leite fermentado contendo Lactobacillus 
acidophilus La-5 e Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12 
por 6 semanas, observou diminuição significativa nos níveis de 
hemoglobina glicada no grupo probiótico em comparação ao 
controle. 

Já Feizollahzadeh et al. (2017), em estudo onde 
diabéticos consumiram por oito semanas 200 ml/dia de leite de 
soja probiótico contendo Lactobacillus planetarum A7, não 
observou alterações significativas na glicemia de jejum.  

Nenhum destes alimentos apresentaram correlação 
significativa com a glicemia de jejum. 

Zhang, Wu e Fley (2016) sugerem que o consumo de 
probióticos tem um efeito potencialmente maior no metabolismo 
da glicose quando a intervenção é ≥ a 8 semanas e são 
consumidas várias espécies de bactérias probióticas. 

Quanto aos prebióticos, os alimentos mais 
frequentemente consumidos (no mínimo 3 vezes na semana) 
foram o alho, a cebola e a banana, como apresentado na Figura 
4. Os menos consumidos frequentemente foram o aspargo, o 
alho poró, a batata yacon e a chicória.  
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Figura 4. Frequência absoluta do consumo de alimentos 
prebióticos pelos pacientes diabéticos atendidos no ambulatório 
de nutrição e endocrinologia do HULW, 2018. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Em uma análise de consumo alimentar com indivíduos 

adultos, realizada por Perin et al. (2015), todos os participantes 
relataram consumo diário de cebola e 87,1% relataram 
consumo diário de alho. Pode-se considerar que estes são os 
dois principais alimentos com funcionalidade prebiótica 
consumidos pela população.  

Em estudo que buscou analisar o consumo de alimentos 
hipoglicemiantes, Zaparolli et al. (2013) encontrou dados 
semelhantes ao presente estudo. O consumo de alho alcançou 
a totalidade da sua amostra. O consumo de cebola também foi 
alto (91%), já o da batata yacon foi baixo (18%). 

A chicória foi um dos alimentos prebióticos menos 
consumidos. O consumo de 10g/dia dessa hortaliça por 
diabéticos foi relacionado com uma redução significativa da 
glicemia de jejum e HbA1c (FARHANGE; JAVID; DEHGHAN, 
2016). 
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Do total de participantes que consumiam alho, 41,9% 
apresentavam normoglicemia e 58,1% apresentavam 
hiperglicemia. Do total que consumiam cebola, 50% 
apresentavam normoglicemia e 50% apresentava 
hiperglicemia. Do total que consumiam banana, 41,9% 
apresentavam normoglicemia e 58,1% apresentavam 
hiperglicemia. Do total que consumiam aspargo, 25% 
apresentavam normoglicemia e 75% apresentavam 
hiperglicemia. Do total que consumiam alho poró, 66,7% 
apresentavam normoglicemia e 33,3% apresentavam 
hiperglicemia. Do total que consumiam batata yacon, 50% 
apresentavam normoglicemia e 50% apresentavam 
hiperglicemia E do total que consumiam chicória, 50% 
apresentavam normoglicemia e 50% apresentavam 
hiperglicemia.  

Nenhum destes alimentos apresentou correlação 
significativa com a glicemia de jejum. 

Considerando os efeitos benéficos do consumo de fibras 
solúveis e insolúveis no tratamento da diabetes, as diretrizes 
americana e canadense de diabetes recomendaram o consumo 
de 30-50 g/dia de fibras para diabéticos (AADE, 2012). 

Porrata-Maurry et al. (2014) investigou o uso da dieta 
macrobiótica Ma-Pi2 em pacientes com DM2 por 21 dias. A Ma-
Pi2 é uma dieta baixa em gordura, proteína e frutose, sem 
proteína animal ou açúcar, rica em carboidratos complexos, 
fibras naturais e, principalmente, em produtos prebióticos e 
probióticos. Constatou-se uma redução significativa da glicemia 
de jejum, frações lipídicas, triglicerídeos e pressão arterial 
sistólica e diastólica nos pacientes.  

A utilização de probióticos e prebióticos juntos, os 
chamados simbióticos, também vem sendo cada vez mais 
estudada. Kassaian et al. (2018) observaram redução 
significativa na glicemia plasmática em jejum, insulina em jejum, 
resistência à insulina (HOMA-IR) e elevação significativa da 
sensibilidade à insulina, a partir de suplementação simbiótica 
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contendo Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum e prebiótico a 
base de inulina.  

É importante ressaltar que todos os benefícios oriundos 
do consumo destes alimentos baseiam-se no princípio de uma 
alimentação adequada e individualizada de acordo com as 
necessidades e particularidades de cada indivíduo. 
 
CONCLUSÕES  
 

A maioria dos pacientes diabéticos atendidos no 
ambulatório de nutrição e endocrinologia do HULW é do sexo 
feminino, com idade entre 30 e 59 anos, casados, com ensino 
fundamental incompleto e renda familiar de até dois salários 
mínimos. É prevalente o diagnóstico de DM2 e associação do 
diabetes com alguma outra comorbidade. 
 A prevalência de sobrepeso, obesidade, circunferência 
da cintura inadequada e hiperglicemia é elevada entre os 
diabéticos.   
 O consumo de leite fermentado e alho poró foi associado, 
em sua maioria, com valores adequados de glicemia capilar de 
jejum, porém não foram observadas correlações significativas.  
 É crescente o número de estudos que buscam relacionar 
o consumo de probióticos e prebióticos com o perfil glicêmico. 
Porém, ainda são poucos os estudos que buscam analisar os 
benefícios do consumo desse tipo de alimento, em especial dos 
probióticos, devido à falta de consenso quanto à dose e o tempo 
de uso para alcance dos benefícios.  
 A amostra pequena limitou o potencial deste estudo. 
Talvez por este motivo, não foi encontrada significância nas 
correlações das variáveis estudadas.  
 É importante ressaltar que diversas variáveis podem 
influenciar os valores da glicemia de jejum, sendo necessários 
estudos mais específicos que relacionem o consumo 
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quantitativo de alimentos probióticos e prebióticos com o 
controle glicêmico.  
 Contudo, a utilização destes alimentos, no contexto de 
uma alimentação saudável e equilibrada, representa uma 
estratégia terapêutica promissora no tratamento do diabetes.  
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RESUMO: A procura por alimentos funcionais tem  crescido 
cada vez mais, devido não somente a sua função nutricional, 
mas também por auxiliarem na  prevenção de diversas 
doenças. O kefir é considerado um alimento funcional pois 
possui grande valor terapêutico além de ser um alimento 
probiótico. Os grãos de kefir são capazes de fermentar diversos 
alimentos que vão desde leite até suco de frutas. E seu 
consumo tem sido associado a inúmeros benefícios para a 
saúde como atividade anticarcinogênica, controle glicêmico e 
colesterol, controle da intolerância à lactose e ainda melhorar o 
sistema imunológico. O Objetivo do presente trabalho foi 
realizar uma pesquisa bibliográfica atualizada a respeito do kefir 
e sua importância como alimento probiótico. Tendo como 
metodologia uma revisão bibliográfica que buscou evidenciar e 
discutir o kefir como alimento probiótico e seus benefícios à 
saúde. Foram acessadas a base de dados da Science Direct, 
Scientific Eletronic Library Online através do portal de 
periódicos da Coordenação de Aperfeicoamento de Pessoal de 
nível Superior (CAPES). Também foram realizadas pesquisas 
no Google acadêmico e Pubmed. Foram pesquisados artigos 

recentes, do ano de 2013 a 2018. O kefir é um ótimo probiótico 
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e vem crescendo cada vez mais seu consumo no mundo. No 
entanto, se faz necessário mais buscas e ensaios clínicos para 
confirmação de tais efeitos em humanos. 
 
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Probióticos. Kefir. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de alimentos funcionais tem aumentado no 

decorrer dos últimos anos e isso se dá pela conscientização da 

população em adquirir alimentos que tragam benefícios à saúde 

(RIBEIRO, 2015). 

Entre os alimentos funcionais, ressaltam-se os 

probióticos. Estes têm efeitos positivos sobre a composição da 

microbiota intestinal e saúde geral. Os produtos lácteos 

fermentados são, geralmente, boas matrizes alimentares para 

os probióticos (MARTINS, E.et al., 2013). 

O kefir é formado pela ação de uma associação de 

bactérias e leveduras, as quais são encapsuladas em uma 

matriz polissacarídica chamada “kefiran”, formando os grãos de 

kefir. Sua composição é formada por água, lipídeos, proteínas, 

carboidratos e minerais, possuem forma irregular, coloração 

amarelada e esbranquiçada com uma aparência semelhante à 

couve-flor. O cultivo do kefir pode ser realizado por diversos 

tipos de substratos como leite, açúcar mascavo e suco de frutas 

(MACHADO et al., 2014). 

O Kefir é um alimento simbiótico, que auxilia na 

prevenção e tratamento de disbiose intestinal. Trata-se de uma 

bebida de leite fermentado que tem sua origem nas montanhas 

do Cáucaso da Rússia. Sendo este preparado por inoculação 

de leite com Grãos de Kefir que são uma combinação de 

bactérias e leveduras, numa matriz simbiótica. Esta bebida 
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certamente tem sido apresentada por conter várias 

propriedades funcionais como propriedades antimicrobianas, 

anticancerígenas, probióticas, entre outras (DESEENTHUM; 

JOHN, 2015). 

A principal característica do kefir é a presença de uma 

microbiota. Os lactobacilos, lactococos, bactérias do ácido 

acético e leveduras presentes nos grãos são mantidos unidos 

pela matriz de polissacarídeos, proteínas e gorduras. As 

leveduras proporcionam características singulares ao produto 

tanto pelo aroma como pela síntese de vitaminas do complexo 

B e ainda pela produção de etanol e CO2, mesmo após 

refrigeração (COSTA; ROSA, 2016). 

Para que o crescimento dos microorganismos do kefir 

ocorra com sucesso existem alguns fatores que são essenciais: 

temperatura, biomassa ou concentrado de inóculo, pH, tempo e 

aeração (CUI et al., 2013). 

De acordo com Frengovaa et al. (2014), o kefir é o novo 

iogurte do século XXI; porém, sua produção no Brasil ainda 

ocorre em escala caseira, sendo esta a maneira predominante, 

tornando assim o seu uso relativamente baixo.   

É um produto de baixo custo e de grande viabilidade 

econômica, porém a maior dificuldade é encontrar os doadores, 

já que o kefir é conhecido em grupos fechados, por famílias que 

mantém a cultura de seu cultivo e por alguns profissionais da 

área de saúde, mas ainda assim, poucas pessoas o conhecem, 

não sabem de suas diversas propriedades e benefícios para a 

saúde ou ainda como cultiva-lo e como adquirir (ALMEIDA, 

2018). 

Diante disso, o trabalho teve como objetivo realizar uma 

pesquisa bibliográfica atualizada a  respeito do kefir e seus 

benefícios relacionados à saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente revisão bibliográfica foi realizada através de 

artigos científicos na base de dados da Science Direct, 

Scientific Eletronic Library Online que foram acessadas através 

do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeicoamento de 

Pessoal de nível Superior (CAPES). Também foram realizadas 

pesquisas no Google acadêmico e Pubmed, com leitura dos 

títulos e resumos para seleção dos artigos, excluindo os artigos 

que não se adequassem ao tema e regras propostas. 

Foram incluídas publicações em inglês e português que 

atenderam aos critérios de busca.Foram pesquisados artigos 

recentes, do ano de 2013 a 2018. As palavras-chave utilizadas 

para pesquisa foram: “kefir”,“probiotics”, “nutritional composition 

of kefir”, “health +kefir”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PROBIÓTICOS 

 

Os alimentos funcionais são todos os alimentos ou 

bebidas que, consumidos na alimentação diária, podem conferir 

benefícios fisiológicos específicos, devido à presença de 

compostos biologicamente ativos. Estes alimentos podem ser 

classificados de acordo com o alimento em si, ou conforme os 

componentes bioativos nele presentes como, por exemplo, os 

probióticos, os prebióticos e os compostos funcionais (COSTA 

et al., 2013) 

A maioria dos probióticos são bactérias, sendo que as 

bactérias ácido lácticas (BAL) são as mais conhecidas e 
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utilizadas em muitos alimentos, tais como leites fermentados, 

queijos e alimentos à base de vegetais (CHEN et al., 2014). 

Os probióticos afetam as bactérias intestinais 

aumentando o número de bactérias anaeróbias benéficas e 

diminuindo a população de microrganismos potencialmente 

patogênicos. Ainda afetam o ecossistema intestinal 

estimulando os mecanismos imunes da mucosa (CABRAL, 

2014). 

As bactérias probióticas têm influências múltiplas e 

diversas no hospedeiro. Os mecanismos de ação dos 

consistem principalmente em: competição por nutrientes e 

locais de adesão; produção de metabólitos antimicrobianos; 

alterações nas condições ambientais; e modulação da resposta 

imune do hospedeiro (SAAD et al., 2013). 

O uso terapêutico de probióticos contra distúrbios 

gastrointestinais é uma tendência atual e as aplicações 

emergentes ganharam popularidade devido aos seus 

benefícios às atividades microbiológicas nos processos 

digestivos (LIMA et al., 2017). 

A demanda de alimentos funcionais probióticos está 

crescendo rapidamente devido à maior conscientização dos 

consumidores sobre o impacto dos alimentos na saúde. Os 

probióticos estão sendo inclusos em diferentes sistemas 

alimentares, além dos tradicionais produtos lácteos 

fermentados, inúmeros alimentos funcionais estão disponíveis 

no mercado atualmente, no entanto, o principal desafio é 

manter o número elevado viável desses probióticos em 

alimentos durante o processamento e armazenamento, uma 

vez que doses insuficientes no momento do consumo não 

fornecerão o benefício de saúde desejado (TRIPATHI; GIRI, 

2014). 
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KEFIR E SUAS PECULIARIDADES 

 

Os grãos de kefir são uma associação simbiótica única 

de diferentes microrganismos, principalmente bactérias do 

ácido láctico, leveduras e ocasionalmente bactérias do ácido 

acético, coabitando em um polissacarídeo natural e uma matriz 

protéica. A composição microbiana dos grãos de kefir pode ser 

considerada extremamente variável, uma vez que é fortemente 

influenciada pela origem geográfica dos grãos e pelo método de 

subcultura utilizado (GAROFALO et al., 2015). 

Atualmente, o consumo desse alimento está se 

expandindo devido a suas propriedades sensoriais únicas e sua 

longa história associada aos efeitos benéficos à saúde humana. 

Por esse motivo, é considerado um alimento funcional 

probiótico, e muitos o designam como o iogurte do século 

(CABRAL, 2014). 

Os grãos de Kefir variam de tamanho, de 0,3 a 3,0 cm de 

diâmetro , se assemelhando a pequenas couves-flores. 

Possuem uma superfície irregular, multilobular, unidas por uma 

única seção central, e a sua cor varia de branco a branco 

amarelado tendo um odor característico. Os grãos são elásticos 

e possuem uma textura viscosa e firme (LEITE et al., 2013). 

O arranjo da microflora dentro dos grãos de kefir ainda é 

uma incógnita , em alguns casos, a microscopia eletrônica de 

varredura demonstrou lactobacillus principalmente na parte do 

exterior do grão de Kefir, e as leveduras, principalmente, no 

centro. Em locais onde as leveduras são predominantes, há 

poucas bactérias e onde os lactobacillus predominam, existem 

alguns tipos de levedura (NIELSEN et al., 2014). 
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Os grãos de kefir possuem uma grande diversidade 

microbiana, com elevada heterogeneidade entre si, variando 

com a origem dos grãos e dos diferentes cultivos. Os principais 

microrganismos são as BAL do gênero Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus e Enterococcus, 

bactérias ácido-acéticas do gênero Acetobacter e leveduras do 

gênero Saccharomyces, Kluyveromyces e Candida (SANDES, 

2013). 

Os grãos de kefir de água são diferentes dos grãos de 

kefir de leite (figura 1) e normalmente são usados para fazer 

kefires com bases em sucos de frutas ou água com açúcar. 

Devem ser utilizados apenas em culturas de kefir de água, 

proliferando melhor em um ambiente totalmente mineral, como 

o proporcionado pelo açúcar orgânico não refinado. O kefir de 

água não deve ser feito utilizando grão de kefir de leite, pois 

estes dependem de leite para crescer e assim não perderem 

suas propriedades (PERLMUTTER, 2015).  

O Kefir é ácido, levemente alcoólico e seu processo 

fermentativo resulta em uma série de compostos que conferem 

sabor e aroma característicos, além de substâncias bioativas, 

responsáveis pelas propriedades nutracêuticas (DIAS et al., 

2016). 

 

Figura 1. Kefir de leite e Kefir de água 
 

 
Fonte: www.kefirdeleite.com  
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PRODUÇÃO ARTESANAL DO KEFIR 

 

Os grãos de kefir são capazes de fermentar diversos 

alimentos, como leite de vaca, cabra, ovelha, búfala, açúcar 

mascavo, sucos de frutas, extrato de soja, entre outros. A 

produção da bebida (figura 2) ocorre diretamente pela adição 

dos grãos no substrato de preferência (SANTOS, 2013). Com o 

passar do tempo do cultivo, os microorganismos se multiplicam, 

resultando no aumento do tamanho, sendo subdivididos em 

novos grãos que irão manter o mesmo equilíbrio microbiológico 

presentes no grão original (SANTOS, 2013).  

A produção do kefir de leite e do kefir de água são 

semelhantes. A produção da bebida ocorre através da adição 

de 5% dos grãos no substrato, quando para 50g de grãos são 

adicionados 1L de leite (para os grãos de leite) ou 1L de água 

contendo 50g de açúcar mascavo para os grãos de kefir de 

água. O leite ou a água com açúcar mascavo devem ser 

pasteurizados ou fervidos e depois resfriados a 25ºC para 

inoculação dos grãos.  

Após o período de fermentação que varia de 18 a 24hs, 

em temperatura ambiente, os grãos são separados da bebida 

fermentada, por meio de filtração, utilizando-se uma peneira e 

estes grãos, posteriormente, serão utilizados para uma 

inoculação em um novo substrato. Quanto ao substrato 

submetido a fermentação lática, este será transferido para a 

geladeira, permanecendo por 24hs, onde as leveduras 

produzirão álcool e CO2, a fermentação lática e alcoólica 

aumenta a biodisponibilidade do kefir, tornando-o mais nutritivo 

(SANTOS, 2013).  

Se tratando da ativação de kefir desidratado, as culturas 

de kefir desidratados são ativados conforme a recomendação 
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do fabricante. Os grãos de kefir de leite são ativados em leite 

UHT integral, e em água mineral e açúcar mascavo, os kefir de 

água. Ambos são colocados em recipientes de vidro sem 

tampa. Para o kefir de leite, são adicionados, inicialmente, 100 

mL de leite, aumentando a quantidade quando necessário. Já 

para o kefir de água é utilizado 300 mL de água mineral e duas 

colheres de sopa de açúcar mascavo. Permanecendo em 

temperatura ambiente(MARCHI, 2015). 

Figura 2. Fluxograma da produção artesanal do kefir  

 
Fonte: Santos, 2013 
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS E SENSORIAIS DO 

KEFIR 
 

O Kefir é considerado um alimento probiótico natural e 

pode ser classificado como um alimento funcional, por 

apresentar nutrientes como vitaminas, minerais, e micro-

organismos, que proporcionam efeitos benéficos `a saúde ( 

ZANIRATI et al.,2014).  

O fermento e as bactérias cooperam, tornando os 

nutrientes inacessíveis a um digerido em nutrientes acessíveis 

para o outro. As leveduras quebram os açúcares simples como 

glicose e frutose, transformando-os em etanol e ácido acético. 

As bactérias (como lactobacilos) convertem açúcares (como a 

sacarose) e complexos carboidratos (amidos, etc) em açúcares 

mais simples e ácido lático. Ácidos láctico e acético ajudam na 

preservação natural(CORONA et al., 2016). 

Também contém  muitas bactérias probióticas e é mais 

nutritivo em algumas considerações por causa dos nutrientes 

mais biodisponíveis e digestíveis dos açúcares incluindo um 

aumento na vitamina C e muitas vitaminas do complexo B 

(CORONA et al., 2016). 

Dentre as características nutricionais encontradas no 

kefir, é importante salientar que este apresenta boa 

digestibilidade sendo considerado uma das melhores fontes 

naturais de probióticos  (SATIR et al., 2016). 

O kefir tem um valor nutricional muito alto, pois contém 

todos os nutrientes do leite. Contendo aminoácidos e 

enzimas,cálcio, fósforo, magnésio e vitaminas B1, B6, B9, B12, 

K e C (AHMED,  2013). 

O processo fermentativo gera uma série de compostos 

que conferem sabor e aroma característicos ao kefir, além de 
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substâncias bioativas, responsáveis por propriedades 

nutracêuticas (AHMED et al.,2013). 

 Em contraste com outros leites fermentados, o kefir é 

caracterizado por seu sabor específico típico de leveduras e 

uma sensação na boca cintilante derivado de constituintes 

como ácido acético, etanol e CO2. Essas propriedades 

dependem de processos de fermentação liderados por 

leveduras, ácido láctico e bactérias do ácido acético e outros 

microorganismos da cultura inicial do kefir (ARSLAN , 2014). 

 Alguns microorganismos do kefir foram isolados por 

diferentes autores: Lactobacillus kefiri, Lb. fermentum, Lb. 

acidophilus, Lb. helveticus, Lb. brevis, Lb. kefiranofaciens, 

Libra. kefirgranum, Lb. parakefir, Lactococcus lactis sub 

Lactococcus lactis sub cremoris, Leuconostoc mesenteroides, 

Acetobacter aceti, Acet. rasens. Leveduras como Candida 

kefyr, Can. Krusei, Can. lambica Saccharomyces turicensis e 

Kluyveromyces marxianus, entre outros, também foram 

isolados (GAROFALO et al., 2015). 

 

BENEFÍCIOS A SAÚDE 
 

O Kefir tem sido associado a uma variedade de 

benefícios para a saúde, como o metabolismo de colesterol, 

inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA), atividade 

antimicrobiana, supressão de tumores, aumento da velocidade 

de cicatrização de feridas, modulação da resposta do sistema 

imune, incluindo o alívio da alergia e asma (BOURRIE et al., 

2016). Hertzle et al., (2013) apresentou resultados satisfatórios 

em que foi comprovado os benefícios do Kefir em pacientes 

com intolerância a lactose.  

O consumo regular de kefir também é benéfico para a 

saúde intestinal e para o sistema imunológico (AHMED et al., 
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2013). Os efeitos reivindicados estão relacionados a 

componentes, principalmente exopolissacarídeos e bioativos 

peptídeos, presentes no kefir após o processo de fermentação 

(AHMED, 2013). 

Alsayadi (2014), investigou o efeito do kefir em ratos 

induzidos ao diabetes, e indicou que a administração regular de 

Kefir (ad libitum) pode diminuir de maneira expressiva a 

concentração de glicose sanguínea, devido aos 

exopolissacarídeos, bactérias e fungos presentes no Kefir. 

Gamba et al. (2016), mostraram que o kefir tem 

propriedades anti-fúngicas inibindo o crescimento de 

Aspergillus flavus.  

Chen et al.(2016), mostraram que os peptídeos de kefir 

conseguiram melhorar a síndrome do fígado gorduroso, 

diminuindo o peso corporal, a alanina aminotransferase sérica, 

triglicerídeos, insulina, colesterol, ácidos graxos livres e as 

citocinas inflamatórias que estavam elevadas. 

O ensaio clínico realizado por Ostadrahimi et al. (2015), 

com o objetivo de determinar o efeito do leite fermentado 

probiótico (kefir) sobre o controle de glicose em pacientes com 

diabetes mellitus 2. Observaram que o consumo do kefir causou 

o declínio da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada 

(HbA1C) quando comparado com o leite fermentado 

convencional, isso pode estar relacionado à atividade 

antioxidante do kefir por várias vias de interação, levando a 

regulação do açúcar no sangue. 

Laureys et al. (2016) observaram a presença do grupo 

das bifidobactérias (isto é, Bifidobacterium psychraerophilum / 

crudilactis) em grãos de kefir da Bélgica usando culturas 

independentes. A presença inesperada de bifidobactérias nas 

amostras analisadas de kefir de água e a dificuldade de cultivar 
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estas espécies indicam que o papel das bifidobactérias em 

outras matrizes de kefir também podem ocorrer. Espécies de 

bifidobactérias são amplamente conhecidas por ajuda na 

síntese de vitaminas do complexo B e vitamina K no intestino. 

Esta resumo protege o corpo das deficiências desses nutrientes 

vitais, necessário melhorar a saúde óssea, prevenir fraturas 

ósseas e reduzir o risco de sangramento associado ao uso 

prolongado de antibióticos. As bifidobactérias também 

aumentaram concentrações de organismos associadas à 

diminuição das concentrações fecais de bactérias 

potencialmente patogênicas e diminuição dos níveis de 

carcinogênicos. 

 

ESTUDOS RECENTES ELABORADOS COM KEFIR COMO 

PRODUTO E/OU INGREDIENTE 

 

 Tem crescido a procura por alimentos funcionais que 

proporcionam benefícios à saúde. A indústria alimentícia tem 

buscado preencher essa lacuna através de novos produtos e/ 

ou ingredientes. E uma alternativa é o kefir que vem sendo 

amplarmente estudado como ingrediente em diferentes 

formulações e produtos. 

Souza et al. (2016), desenvolveu o Kefir de café e sugere 

que sua produção é viável do ponto de vista sensorial, 

atendendo a demanda dos consumidores por produtos 

funcionais e agradáveis ao paladar. 

Ferraz et al. (2018), desenvolveram Kefir adicionado de 

chia e Campolina et al. (2018), desenvolveram antepastos 

adicionados de chia para um alimento enriquecido com fibras. 

Fiorda et al. (2016) avaliaram diferentes tipos de 

substratos funcionais com o objetivo de desenvolver bebidas 
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probióticas utilizando kefir como cultura inicial. Os substratos 

analisados foram a soja, o colostro (bovino) e o mel. Constatou 

que o mel seria o substrato ideal para produção da bebida 

fermentada. 

Lima et al. (2018), avaliram o leite de ovelha fermentado 

com Kefir e mostrou as características de um produto 

nutricionalmente completo que possui peptídeos com atividade 

antimicrobiana e antioxidante. 

 

CONCLUSÕES  

 

Existe uma necessidade mundial de novos produtos 

lácteos que ajudam a atender a crescente demanda por 

alimentos. As pessoas estão cada vez mais exigindo qualidade 

alimentar. Isto não é apenas em termos de comida sendo 

nutritivo, mas também que contém substâncias naturais que 

pode regular funções corporais básicas e pode fazê-lo sem o 

uso de produtos químicos.  E o kefir pode ser uma alterniva 

extremamente viável devido sua composição microbiológica e 

química atraente e ainda é comprovado que provoca vários 

benefícios a saúde. 

O kefir tem um grande potencial para ser utilizado 

futuramente como terapêutica clínica em pacientes portadores 

de várias doenças. Porém, faz-se necessário mais estudos a 

respeito do tema abordado. Principalmente no que refere a 

utilização de kefir como um alimento em ascensão para uso 

como probiótico  em humanos. 
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RESUMO: A Síndrome do Intestino Irritavel (SII), caracterizada 
por alterações na motilidade gastrointestinal, e na 
hispersensibilidade visceral, possui etiologia complexa e ainda 
não totalmente elucidada. A microbiota intestinal (MI), de 
contribuições críticas para o metabolismo e essencial ao 
desenvolvimento imunológico, vem demonstrando exercer forte 
influência na regulação dos fatores etiológicos que predispõem 
a patogênese da doença. Dessa maneira, esse trabalho 
objetivou avaliar o uso de probióticos para a modulação da MI, 
como uma opção no tratamento do alívio dos sintomas da SII. 
Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico, com 
busca nas bases de dados Science Direct, PubMed e Scielo, 
por meio dos seguintes descritores na língua inglesa “Irritable 
Bowel Syndrome”, “Gut microbiota”, e “Probiotics”, durante o 
período de 2013 a 2018. De maneira geral, os estudos 
encontrados suportam os efeitos positivos na utilização de 
cepas de Lactobacillus e Bifidobacterias no alívio dos sintomas 
da SII, principalmente na dor abdominal e inchaço. Também 
demonstraram efeitos positivos na modulação da microbiota 
intestinal e do sistema imune. Os resultados encontrados são 
corroborados pela literatura recente, confirmando que o uso de 
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probióticos apresenta efeitos positivos no tratamento dos 
sintomas da SII. Diante da complexa fisiopatologia e da 
especificidade na seleção de cepas destinadas à modulação da 
MI, faz-se necessário a reprodução de mais estudos, na busca 
da elucidação sobre os mecanismos que perpassam a 
síndrome. 
Palavras-chave: Síndrome do Intestino Irritável. Microbiota 

intestinal. Probióticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma síndrome 

funcional que está relacionada com alterações na motilidade 

gastrointestinal e hipersensibilidade visceral, bem como fatores 

psicossociais, que contribuem para a expressão dos sintomas 

em geral (CORIAT et al., 2017).  

A SII apresenta como sintomas mais comuns, dor 

abdominal, distensão abdominal, alteração no padrão do hábito 

intestinal e das fezes, esforço e urgência nas evacuações. 

Outros sintomas geralmente associados são sensações de 

desconforto, inchaço e defecação desordenada. Esta síndrome 

é identificada por critérios de diagnósticos com base em seus 

sintomas, uma vez que não possui causas orgânicas 

detectáveis (WGO, 2015).  

Decorrente de fatores genéticos, histórico de doenças 

inflamatórias intestinais, fatores ambientais e psicológicos ou 

atividades estressantes, a síndrome ainda pode ter sua 

patogênese estabelecida após infecção microbiana. O que 

demonstra aspecto etiológico multifatorial, ainda que não 

totalmente compreendido (DIDARI et al., 2015). 
Como os sintomas podem se manifestar, eventualmente, 

em qualquer indivíduo, o quadro sintomático da SII não é 
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específico, estando presente nos diferentes distúrbios 

intestinais. Desse modo, os especialistas estabelecem a 

diferenciação da SII, em relação aos sintomas intestinais 

passageiros, por meio do caráter crônico e recorrente da 

síndrome, utilizando critérios de diagnósticos baseados na 

frequência e duração de aparição dos sintomas (WGO, 2015). 

Diante da inexistência de marcadores específicos ou de 

exames complementares diagnósticos úteis, as diretrizes 

internacionais utilizam os critérios de Roma III como recurso de 

diagnóstico. Os critérios são sintomas iniciados, pelo menos, 

seis meses antes do diagnóstico, dor ou desconforto abdominal 

recorrente, pelo menos três dias por mês nos últimos três 

meses e dois ou mais dos seguintes itens: 1. Melhora com a 

defecação 2. Início associado a alteração na frequência das 

evacuações 3. Início associado a mudança no formato ou 

aspecto das fezes (FUKUDO, 2015; WGO, 2015). 

A síndrome tem uma classificação baseada nas 

características das fezes: SII com constipação (SII-C); SII com 

diarreia (SII-D); SII com padrão misto ou cíclico (SII-M); SII não 

classificável (SII-NC).Frequentemente, a condição do paciente 

pode fazer com que sua classifição seja alternada em 

subgrupos diferentes (ARAÚJO, 2016). 

Em relação ao nível da gravidade dos sintomas, este irá 

depender das reações imunológicas vinculadas às alterações 

da microbiota intestinal, da hipersensibilidade visceral e da 

permeabilidade intestinal danificada (DIDARI et al., 2015).  

No que concerne à epidemiologia da Síndrome do 

Intestino Irritável, Canavan, West e Card (2014) apresentam 

dados que demonstram uma prevalência internacional de 

11,2% (com intervalo de confiança a 95% [IC] 9,8-12,8), com 

valores diferenciados por regiões geográficas, sendo a 
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prevalência menor no sul da Ásia (7,0%) e, a maior, na América 

do Sul (21,0%).  

Afetando até 20% da população adulta (AMARANTE, 

2013), e podendo ocorrer em todas as faixas etárias, sua 

prevalência é maior entre as mulheres (14,0%) do que entre os 

homens (8,9%). Quanto às condições socioeconômicas, a SII 

está presente tanto nos níveis mais baixos, quanto nos mais 

altos, associada a pouco acesso aos cuidados de saúde ou 

altos níveis de estresse, respectivamente. Os estudos 

epidemiológicos sobre a SII expõem uma heterogeneidade nos 

resultados devido às variações de metodologia e amostragem 

utilizadas, bem como dos diferentes critérios de diagnóstico, 

visto que a SII não é definida por um marcador biológico 

específico (CANAVAN; WEST; CARD, 2014). 

A WGO (2015) expõe outros dados epidemiológicos 

identificando que a faixa etária predominante é entre 15 e 65 

anos, apesar dos pacientes procurarem consulta médica pela 

primeira vez entre os 30 e 50 anos. Entretanto, a SII tem uma 

prevalência estimada similar para crianças e adultos, e 

frequência das notificações reduzidas quando se trata de 

indivíduos mais idosos. E ainda que haja maior prevalência 

entre as mulheres, este resultado não pode ser reproduzido em 

todos os países. 

Levantamentos populacionais têm demonstrado baixa 

incidência de SII em países da África, como Uganda. Todavia, 

a doença parece ser mais comum nas zonas urbanas do 

continente. Em um estudo envolvendo a população norte-

americana, não se observou diferença de incidência da SII entre 

caucasianos e afro-americanos. No subcontinente indiano e na 

China, bem como na América Latina, relatou-se uma grande 

incidência de 9% a 18% (AMARANTE, 2013). 
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 A Síndrome do Intestino Irritável tem uma relação com a 

microbiota intestinal (MI), que compreende uma complexa 

comunidade de microrganismos que residem no trato 

gastrointestinal, no qual acredita-se existir mais de mil espécies 

de diferentes bactérias que podem atingir números viáveis de 

1014 por grama de conteúdo luminal. A maior densidade da 

microbiota intestinal humana encontra-se no cólon, 

predominando dois gêneros bacterianos, o Firmicutes (64%) e 

o Bacteroidetes (23%), seguidos de Proteobacteria (8%) e 

Actinobacteria (3%) (HOD; RINGEL, 2016).  

  Em adequado estado de saúde, a MI interage com o 

hospedeiro humano em uma relação mutualística. O intestino 

do hospedeiro fornece à bactéria um ambiente propício ao 

desenvolvimento do microrganismo, e essa relação contribui 

para manutenção da homeostase no hospedeiro, modulando 

funções fisiológicas como o processamento de nutrientes e 

digestão, desenvolvimento de células imunes e respostas 

imunológicas, resistência à patógenos, controle da energia do 

hospedeiro e metabolismo lipídico, além do desenvolvimento da 

função cerebral (DISTRUTTI et al., 2016). 

 Uma importante função fisiológica que pode ser atribuída 

à MI é a quebra de carboidratos indigeríveis. Esse processo 

resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), 

que contribui para a redução do pH colônico e inibição do 

crescimento de patógenos. O butirato, um dos AGCC, fornece 

substrato energético aos enterócitos e para algumas espécies 

bacterianas, aumentando a expressão de algumas proteínas da 

junção epitelial e outras funções imunomoduladoras. O 

metabolismo de ácidos biliares e a produção de uma série de 

vitaminas B e K também sofrem importante influência da MI 

(STAUDACHER; WHELAN, 2016). 
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 Bactérias comensais e patogênicas intestinais podem 

afetar o hospedeiro humano através de múltiplos mecanismos, 

incluindo a estimulação direta de neurônios entéricos e células 

imunes, e efeitos metabólicos intraluminais. Além disso, existe 

a influência em processos fisiológicos sistêmicos, por meio da 

sinalização mediada por receptores epiteliais, com efeitos que 

vão além do trato gastrointestinal, como a comunicação 

bidirecional entre intestino e sistema nervoso central (RINGEL, 

2017). 

 Alteração na composição e quantidade dos 

microrganismos da microbiota, reconhecida como disbiose, 

pode favorecer a desregulação dessa relação e causar o 

aparecimento de um amplo espectro de doenças, incluindo 

síndrome metabólica, diabetes, câncer, condições 

inflamatórias, patologias neurológicas e distúrbios psiquiátricos 

(DISTRUTTI et al., 2016). 

Fortes evidências sugerem a presença de certo grau de 

inflamação em pacientes com SII. Os fatores que suportam 

essa teoria incluem o aumento do risco de SII após infecção (SII 

pós-infecciosa) e aumentos persistentes em uma variedade de 

marcadores inflamatórios da mucosa instestinal, como 

concentrações aumentadas de IL-6 e IL-8, em comparação a 

indivíduos saudáveis (STAUDACHER; WHELAN, 2016). 

Outra resposta aumentada inclui os receptores Toll-like 

(TLRs), que são expressos mediante ativação da resposta 

imune inata à bactérias entéricas, incluindo o TLR4, envolvido 

com o reconhecimento de LPS bacterianos de bactérias gram-

negativas, e TLR5, envolvido no reconhecimento de flagelina, 

antígeno bacteriano comum – presente na maioria das 

bactérias móveis do intestino (RINGEL, 2017). 
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Toda essa exposição do sistema imune envolvendo a 

associação da mucosa intestinal com partículas tóxicas e 

imunogênicas luminais são remetidas à perda da integridade 

estrututal e funcional da barreira epitelial intestinal. Tal barreira 

é composta de junções moleculares estreitas e complexas, por 

proteínas intracelulares que mantêm os enterócitos 

hermeticamente fechados e regulam a passagem de moléculas 

através do epitélio. A observação de que certas bactérias 

podem aumentar a permeabilidade intestinal, enquanto que 

certos probióticos promover a integridade da barreira sugere 

grande importância da microbiota intestinal no processo 

etiológico da SII (RINGEL, 2017). 

Os probióticos são microrganismos vivos ou 

componentes de células microbianas, geralmente encontrados 

na microbiota intestinal que, quando consumidos em 

quantidades adequadas, afetam o hospedeiro positivamente, 

trazendo benefícios à saúde, direta ou indiretamente (RIBEIRO, 

2016).  

Os probióticos possuem a capacidade de prevenir 

patologias, mantendo o indivíduo livre de algumas doenças, 

principalmente relacionadas ao trato gastrointestinal, como 

diarreias, câncer do cólon, doença de Crohn, intolerância à 

lactose e Síndrome do Intestino Irritável. Na medicina humana, 

além da prevenção de doenças, os probióticos são utilizados 

também para regulação da microbiota intestinal, nas 

terapêuticas patológicas, inibição da carcinogênese e em 

distúrbios do metabolismo gastrointestinal. E os gêneros de 

bactérias intestinais mais empregados são Lactobacillus e 

Bifidobacterium, por atuarem no impulso da resposta imune 

pelo crescimento da produção de anticorpos, proliferação de 
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células T, ativação de macrófagos, produção de interferon e 

outros benefícios (OLIVEIRA; ALMEIDA; BONFIM, 2017). 

Os estudos de Giorgetti et al. (2015) e Shadnoush et al. 

(2015) demonstram alguns dos processos pelos quais os 

probióticos trazem benefícios ao hospedeiro. Alguns 

probióticos, como Lactobacillos e Bifidobacterias, estimulam a 

produção e secreção de diversas substâncias com 

propriedades bactericidas. Os Lactobacillos também produzem 

ácido láctico, que promovem a diminuição o pH luminal e inibe 

o crescimento de bactérias Gram-negativas. A inibição do 

crescimento de bactérias também ocorre com o aumento da 

produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) causado 

pela ação dos probióticos.  

Alguns probióticos competem pelos locais de ligação na 

superfície epitelial e camada mucosa, com a produção da  β-

defensina, deslocando micróbios deletérios da interface lumén-

mucosa. Os probióticos atuam na modulação da imunidade da 

mucosa intestinal ao promover o desenvolvimento de células T 

reguladoras e a produção de citocinas anti-inflamatórias IL-10 e 

TGF-β. Também realizam a regulação da homeostasia do 

epitélio intestinal ao melhorar a função da barreira intestinal e 

reduzindo a permeabilidade intestinal a microrganismos e 

outros antígenos. (SHADNOUSH et al., 2015) 

Desse modo, os efeitos benéficos que os probióticos 

expressam na saúde humana e nas doenças do trato 

gastrointestinal podem ser alcançados de diversas formas, 

como por exemplo: produção de substâncias bactericidas, 

impedimento da adesão de patogénos à mucosa intestinal, 

imunomodelação e regulação da homeostasia intestinal 

(RIBEIRO, 2016). 
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Especificamente sobre os efeitos terapêuticos que os 

probióticos exerceriam na SII, o estudo de Cash (2014) 

identifica alguns possíveis mecanismos de ação. Nos casos de 

desequilíbrio da microbiota intestinal, os probióticos podem 

atuar na restauração de seu estado normal, podendo contribuir 

na modulação da resposta imune do indivíduo, contribuindo 

para redução das inflamações intestinais; aprimorar o 

funcionamento da barreira defensiva da mucosa do intestino, 

para impossibilitar o acesso de substâncias nocivas, além de 

produzir muco para uma melhor motilidade intestinal. Em 

pacientes com SII, especificamente, os probióticos também 

possuem a capacidade de auxiliar na redução da 

hipersensibilidade visceral, bem como, na modulação da 

resposta ao stress e do processo de dor. 

Considerando a relação da microbiota intestinal com os 

sintomas da Síndrome do Intestino Irritável, os efeitos positivos 

dos probióticos, bem como o conjunto de suas propriedades, 

objetivou-se averiguar os possíveis benefícios do emprego dos 

probióticos na modulação da microbiota intestinal, para o 

tratamento do alívio dos sintomas da Síndrome do Intestino 

Irritável.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão de 

literatura feita por consulta a artigos científicos publicados entre 

os anos 2013 e 2018, disponíveis nas bases de dados Science 

Direct, PubMed e Scielo. Os termos chave utilizados foram 

“Síndrome do Intestino Irritável”, “microbiota intestinal”, 

“probióticos”, assim como seus correspondentes em inglês 

“Irritable Bowel Syndrome”, “gut microbiota”, “probiotics”. Como 
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critérios de exclusão foram considerados os artigos publicados 

antes de 2013. 

Inicialmente, os artigos selecionados foram analisados 

quanto ao título e ao resumo. Apenas quando sanavam aos 

objetivos da problemática estudada no presente trabalho, os 

estudos foram lidos de maneira integral.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da relação entre as alterações da microbiota 

intestinal e a fisiopatologia da Síndrome do Intestino Irritável, 

verifica-se o interesse em estudos que buscam analisar os 

efeitos da utilização de probióticos nos sintomas desta 

síndrome. 

O quadro 1 de extração de dados apresenta a 

distribuição dos artigos segundo autores, ano de publicação, 

objetivos, métodos e resultados. 

 

Quadro 1. Extração de dados dos estudos selecionados 
Autor, Ano Objetivos Métodos Resultados 

CREMON et 
al., 2017 

Avaliar os 
efeitos do 
Lactobacillus 
paracasei CNC
M I-1572 nos 
fatores clínicos e 
relacionados à 
microbiota 
intestinal da SII. 

Estudo duplo cego 
randomizado com 
40 pacientes, 
durante 18 
semanas, com 
análise de 
sintomas, 
composição da 
microbiota 
intestinal, ácidos 
graxos de cadeia 
curta (AGCC), 
imunoglobulina A 
e citocinas da SII. 

Não foram 
identificadas 
melhoras 
significativas 
nos sintomas da 
SII. Houve 
modulação da 
microbiota 
intestinal, 
aumento dos 
AGCC e 
redução da 
citocina IL-15. 
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GIANNETTI et 
al., 2017 

Averiguar a 
eficácia da 
mistura dos 
probióticos 
Bifidobacterium 
infantis M-
63, breve M-16V 
e longum BB536 
na melhora de 
dor abdominal e 
qualidade de 
vida de crianças 
com SII e 
dispepsia 
funcional (DF). 

Estudo 
randomizado com 
48 crianças com 
SII e 25 com DF, 
que ingeriam a 
mistura de 3 
Bifidobacteria ou o 
placebo por 6 
semanas. Após 
um intervalo de 2 
semanas, cada 
paciente trocou de 
grupo para mais 6 
semanas de 
testes. 

Nos pacientes 
com SII, houve 
uma melhora 
nas dores 
abdominais 
quando 
comparado ao 
placebo 
(p=0,006) e 
também 
melhora na 
frequência da 
dor (p=0,02). A 
proporção na 
melhora da 
qualidade de 
vida foi maior no 
grupo teste 
(p=0,001). 
Resultados 
semelhantes 
não foram 
confirmados nos 
pacientes com 
DF. 

JADRESIN 
et al., 2017 

Investigar o 
efeito de 
Lactobacillus 
reuteri DSM 
17938 no 
tratamento de 
Síndrome da dor 
abdominal 
funcional  
(SDAF) e SII em 
crianças. 

Estudo duplo-
cego randomizado 
com 55 crianças 
entre 4 e 18 anos, 
diagnosticas com 
SDAF e SII, 
durante 30 meses. 
Grupo teste 
recebia L reuteri 
DSM 17938 108 
UFC diariamente. 
Os sintomas foram 
avaliados usando 
a Escala de faces 
da dor de Wong-
Baker e a Escala 
de Bristol. 

O grupo de 
intervenção 
apresentou 
maior 
quantidade de 
dias sem dor (p 
= 0,029), dores 
abdominais 
menos severas 
(p = 0,004). Os 
dois grupos não 
exibiram 
diferenças na 
duração da dor 
abdominal nem 
no tipo de fezes. 
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MAGRO et al., 
2014 

Investigar a 
combinação de 
polidextrose 
(Litesse®), L. 
acidophilus NCF
M® and B. 
lactis HN019 em 
iogurtes, no 
trânsito 
intestinal de 
pacientes com 
constipação 
crônica. 

Estudo duplo-
cego randomizado 
com grupo 
controle 
consumindo 
apenas iogurte e 
grupo tratamento, 
iogurte com 
combinação de 
polidextrose 
(Litesse®), L. 
acidophilus NCFM
® and B. 
lactis HN019, 
durante 14 dias. 

Grupo 
tratamento teve 
redução 
significativa na 
Escala de 
Agachan de 
constipação e 
menor tempo de 
trânsito 
intestinal que 
grupo controle 
(p = 0,01). 

MOKHTAR et 
al., 2018 

Investigar os 
efeitos dos 
lactobacillus dos 
leites 
fermentados nos 
sintomas 
clínicos e na 
circulação de 
citocinas pró-
inflamatórias em 
sujeitos com SII-
C em 
comparação a 
placebo. 

Recrutamento de 
pacientes com SII-
C. Ingestão de 3 
garrafas de leite 
fermentado com 
109 UFC de 
Lactobacillus 
acidophilus e Lact
obacillus 
paracasei, por 30 
dias. Foram 
mensurados 
tempo de trânsito 
intestinal (TTI), 
sintomas clínicos, 
ph das fezes e 
níveis de IL-6, IL-8 
e TNF-α pré e pós 
consumo. 

Após 30 dias, 
97,4% dos 
pacientes com 
SII-C teve 
melhoras nos 
sintomas da 
constipação e o 
ph fecal reduziu 
significativamen
te (p<0,05). O 
TTI exibiu 
melhoras 
relevantes nos 
dois grupos 
(p<0,05). No 
grupo teste, os 
níveis de IL-6 e 
TNF-α tiveram 
diminuição 
significante 
comparado com 
período anterior 
ao consumo 
(p<0,05), 
enquanto os 
níveis de IL-8 
tiveram redução 
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nos dois grupos 
(p<0,05). 

PRESTON et 
al., 2018 

Avaliar a 
efetividade dos 
probióticos 
Lactobacillus 
acidophilus 
CL1285, 
Lactobacillus 
casei LBC80R,  
Lactobacillus 
rhamnosus 
CLR2 no alívio 
de sintomas 
específicos da 
SII. 

Estudo duplo- 
cego randomizado 
durante 12 
semanas, com 
113 indivíduos, 
que ingeriam duas 
cápsulas ativas 
com 50×109 UFC 
ou 2 cápsulas de 
placebo 
diariamente. 

Considerando 
resultados 
significativos 
com melhoria de 
30% do grupo 
teste em relação 
ao placebo, o 
estudo 
identificou 
melhoria na dor 
abdominal, 
frequência da 
dor, distensão, 
frequência e 
consistência 
das fezes, 
qualidade de 
vida e alívio 
adequado dos 
sintomas da SII. 

RINGEL-
KULKA; 
McRORIE; 
RINGEL, 2017 

Averiguar a 
eficácia da B. 
infantis 35624 
no alívio de 
inchaço e 
desconforto 
abdominal na 
população 
geral. 

Estudo duplo-
cego 
randomizado com 
302 indivíduos 
com sintomas de 
desconforto e 
inchaço 
abdominal, sem 
diagnótico 
definido. A 
administração de 
placebo foi de 2 
semanas e o 
grupo teste teve 
intervenção de 4 
semanas com B. 
infantis 35624  
(109 UFC por dia). 

A frequência de 
dias sem 
inchaço foi 
maior no grupo 
B. infantis 
35624  
(p<0,05). A 
severidade dos 
sintomas não 
apresentou 
diferenças 
significantes 
entre os dois 
grupos (p> 0,3). 

 
 

Avaliar a 
percepção dos 

Pesquisa de 
campo de 

Dos 
participantes, 
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RODRIGUES; 
BELO, 2018 

pacientes 
quanto ao uso 
de probióticos 
na melhora dos 
sintomas da SII. 

abordagem 
quantitativa e 
aplicação de 
questionário 
semiestruturado 
online. A amostra 
foi de 37 pessoas 
de ambos os 
sexos e idades 
entre 18 e 30 
anos. 

86,9% alegaram  
utilizar  
probióticos  para  
amenizar  os  
sintomas da 
síndrome. 
Quanto ao uso 
dos probióticos 
no tratamento 
da SII, 32,4% 
utilizavam 
probióticos 
apenas para 
alívio dos 
sintomas e 
desses, 66,7% 
reconheceram 
obter melhora 
após o uso. 
Mais  de  80% 
dos  
participantes  
recomendariam 
uso de  
probióticos  
como 
complemento 
ao tratamento 
dos sintomas da 
SII. 
 

 

O uso de probióticos na prevenção de doenças e 

infecções entéricas e gastrointestinais vem ocorrendo devido às 

suas características bioprofiláticas, bioprotetoras e 

bioterapêuticas (LOPES et  al., 2016). As culturas probióticas 

têm sido associadas com diversos benefícios, como 

propriedade antimicrobiana, características antimutagênicas, 

anticarcinogênicas, antidiarréicas, ajuda no metabolismo da 
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lactose, melhora do sistema imune, alívio dos sintomas da 

síndrome do intestino irritável, entre outros (Braga et al., 2016). 

Esta percepção positiva do papel dos probióticos, bem como as 

melhorias que eles provocam nos sintomas intestinais, incentiva 

os pacientes a reconhecerem sua importância e recomendarem 

sua utilização, conforme demonstrado na pesquisa de 

Rodrigues e Belo (2018). 

De acordo com Quilici et al. (2014), as bactérias que 

apresentam mais eficácia no combate aos sintomas da SII são 

as bifidobactérias, que reduziram a maioria dos sintomas em 

comparação  ao  grupo  placebo. Este dado é corroborado pelas 

pesquisas de Lopes et al. (2016) que utilizaram cepas de 

bifidobactérias e tiveram resultados significantes na redução 

dos sintomas da SII, principalmente  a  dor  abdominal e a 

flatulência. Eles indicam uma dose ideal a partir de 108 UFC por 

dia de bifidobactérias, visto que esta dose se provou mais 

eficiente do que o placebo, em comparação com as demais 

doses de bifidobactérias. 

O estudo de Gianetti et al. (2017) apresenta resultados 

semelhantes com o uso de mistura de 3 bifidobactérias na 

melhoria de dores abdominais em crianças. A eficácia das 

bifidobactérias também é comprovada nos efeitos positivos da 

redução da frequência de inchaço e desconforto abdominal na 

população geral, que não é portadora da síndrome (RINGEL-

KULKA; MCRORIE; RINGEL, 2017).  

A WGO (2015) também demonstra a eficácia de algumas 

cepas específicas de bifidobactérias. A cepa probiótica 

Bifidobacterium infantis 35624 proporciona a redução de dor, 

inchaço e dificuldade na defecação, além de contribuir para 

normalização do trânsito intestinal dos portadores da SII, 

independente do hábito predominante. Já a cepa probiótica 
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Bifidobacterium lactis DN-173010 aumenta a velocidade do 

trânsito gastrointestinal e a frequência das evacuações em 

pacientes do subgrupo SII-C. A eficiência de algumas cepas 

específicas, como Bifidobacterium lactis DN-173010 e coquetel 

probiótico VSL#3, para inchaço, distensão e flatulência também 

vem sendo demonstrada em alguns ensaios clínicos. 

Outros estudos apresentam pesquisas que demonstram 

a eficácia do gênero Lactobacillus. Preston et al. (2018), Magro 

et al. (2014) e Mokhtar et al. (2018) realizaram pesquisas com 

diferentes cepas do gênero Lacobacillus que apresentaram 

resultados de melhoras significativas em sntomas da SII. A 

atuação de Lactobacillus também é eficaz em crianças 

(JADRESIN et al., 2017). 

 Já o estudo de Cremon et al. (2017) utilizou a cepa 

Lactobacillus paracasei CNCM I-1572 e, apesar de não 

identificarem melhoras significativas nos sintomas da SII, 

verificaram atuação positiva dos probióticos na modulação da 

MI e reposta inflamatória. 

Os gêneros de probióticos lactobacilos e bifidobactérias 

apresentam melhores resultados no alívio dos sintomas da 

síndrome do intestino irritável, especialmente na dor abdominal 

e nos quadros de diarreia ou constipação, devido às 

propriedades desses probióticos que alteram a fermentação 

colônica, exercendo efeito imunomodulador e estabilizando a 

microbiota intestinal (LEMOS JÚNIOR; LEMOS, 2014).  

Diversos estudos recentes têm confirmado o papel dos 

probióticos nos sintomas da SII, porém apontam que os efeitos 

dos probióticos nos pacientes com SII, vai depender da cepa 

empregada. Além disso, a eficácia de cada probiótico é variável, 

visto que, enquanto alguns probióticos proporcionam melhoria 

nos sintomas gerais da SII, outros atuam apenas em sintomas 
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individuais, como inchaço e flatulência (FORD et al., 2014). 

Ademais, tanto a duração dos benefícios quanto a natureza das 

espécies mais eficazes não estão bem definidas ainda. Desse 

modo, a interpretação da eficácia dos probióticos é complexa 

devido às diferentes cepas, formulações, doses e métodos de 

entrega utilizados nos diversos estudos (VANUYTSEL; TACK; 

BOECKXSTAENS, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

Complexa e de alta prevalência, a SII tem sua 

patogênese influenciada pela microbiota intestinal. Tratamentos 

que visem ação direta no processo etiologico, como a 

modulação da composição da microbiota intestinal humana, 

podem configurar uma boa estratégia no tratamento dos 

sintomas conferidos pela síndrome (STERN; BRENNER, 2018). 

Dados obtidos suportam a efetividade do uso de 

probióticos no tratamento do alívio dos sintomas da SII. No 

entanto, ao se tratar de constatações mais seguras sobre os 

efeitos dos probióticos na SII, é preciso atentar para o fato de 

que as repercussões obtidas nos individuos acometidos pela 

síndrome, dependem altamente da cepa de microrganismo 

utilizada, configurando limitações nos estudos reproduzidos, 

tendo em vista o grande número de variabilidade e formulações 

de cepas específicas em todo o mundo. 
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RESUMO: A Cirrose Hepática pode ocasionar algumas 
mudanças na ingestão dietética, alterações nos valores 
bioquímicos, antropométricos e clínicos. Com a reeducação 
alimentar e auxílio da fitoterapia alguns desses parâmetros 
podem ser alterados para melhorar o bem estar do paciente. 
Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a influência do Genipa 
Americana L. no tratamento da cirrose hepática. Para isso, foi 
elaborada uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo, com 
um cirrótico de 63 anos do sexo feminino, o qual verificou-se 
peso, altura, Índice de Massa Corporal e realizou exames de 
creatinina; TGO; TGO; FA; GGT;BT; BD; albumina; TP/RNI; 
colesterol; triglicérides; glicemia e Hemograma, antes e após o 
uso do suco do fruto medicinal, administrado na ceia, por um 
período de 30 dias. A pesquisa obedeceu aos aspectos éticos 
estabelecidos pelo Conselho de Ética, onde o voluntário 

mailto:lorenna.viana@hotmail.com
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assinou o TCLE. Observou-se redução significativa nos valores 
do TGO, FA e creatinina. Apresentou efeitos na redução do 
peso e Índice de Massa Corporal, juntamente com a redução da 
ascite. Conclui-se que o uso do GenipaAmerica L. pode 
contribuir no controle e tratamento da Cirrose Hepática, a fim de 
auxiliar na saúde e qualidade de vida dos cirróticos por meio de 
práticas saudáveis, de baixo custo e acessível à população. 
Palavras-chave: Cirrose hepática. Genipa Americana L. 
Índices bioquímicos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A cirrose hepática é caracterizada pela deterioração do 

fígado em que a sua estrutura anatômica é alterada 

apresentando nódulos constituídos de tecido fibroso, levando 

a redução da produção e excreção hepática. Possui etiologia 

multifatorial como álcool, infecções virais como hepatites, 

doenças metabólicas ou doenças autoimunes e abuso de 

substâncias tóxicas (MORAIS et al., 2015;COSTA et al., 2016).  

O fígado é um órgão responsável por desempenhar as 

principais transformações metabólicas e nutricionais.Ele é 

essencial na regulação do metabolismo, na síntese proteica, 

no armazenamento de vitaminas e ferro, na degradação 

hormonal, desativa e excreta medicamentos e toxinas. Assim 

confirmar-se que a doença hepática, crônica ou aguda, podem 

causar grandes alterações no estado nutricional (CHARLTON 

et. al., 2006; BERNE; LEVY, 2007;MARTINS; RAPOSO; 

CHOCOUREL, 2013). A cirrose normalmente é uma doença 

insensível, permanecendo na maioria dos pacientes 

assintomáticos, até que seja descompensada. 

Na fase inicial podem aparecer sintomas como: 

anorexia, perda de peso, franqueza e fadiga. Já na fase de 
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descompensação resultam em complicações como ascite, 

peritonite bacteriana espontânea, encefalopatia, hemorragia 

digestiva, icterícia, prurido e coagulopatia (LIDA et. al., 2005). 

A Cirrose Hepática na forma crônica pode apresentar 

nos pacientes algumas mudanças na ingestão dietética, 

alterações na composição bioquímica, antropométricos e 

clínicos. Com a reeducação alimentar e auxílio da fitoterapia 

alguns desses parâmetros podem ser alterados para melhorar 

o bem estar do paciente (CHARLTON et. al., 2006; BERNE; 

LEVY, 2007; MARTINS; RAPOSO; CHOCOUREL, 2013). 

O estado nutricional é um fator que prevalece na 

influência sobre a morbidade e mortalidade de pacientes 

cirrótico, a alimentação correta tem impacto bastante 

significativo, quando se fala na desnutrição no paciente com 

hepatopatia (MARTINS; RAPOSO; CHOCOUREL, 2013).  

O paciente com cirrose sofre alteração no metabolismo 

e na absorção de diversos macronutrientes e micronutrientes. 

Estas deficiências ocorrem devido a diversos fatores e 

desencadeiam várias respostas por parte do organismo 

(DORNELLES et. al., 2010; GALANT et. al., 2012; IRIGOIN; 

ABILÉS, 2012). Neste sentido, a adoção de um estilo de vida 

saudável e o uso da fitoterapia tornam-se aliados na 

prevenção do surgimento dessas alterações, impedindo a 

evolução da doença para quadros clínicos mais graves. 

As plantas medicinais e produtos de origem vegetal são 

utilizados como forma de tratamento de diferentes doenças há 

muitos anos atrás, elas estão relacionadas com o início da 

medicina. A população brasileira possui grande conhecimento 

tradicional referente ao uso de plantas medicinais como 

remédios caseiros ou usados na fabricação de fitoterápicos e 

outros medicamentos (ZENI; PARISOTO; MATTOS, 2016). 
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Dentro do cenário da flora brasileira, destaca-se a 

espécie Genipa Americana Linnaeus. A sua polpa é usada 

contra icterícia, afecções do estômago, baço e fígado, há 

relatos de que a goma extraída do tronco do jenipapeiro tem 

efeito antidiarreico e propriedades antigonorreicas, o chá das 

folhas é usado contra a diarreia e o fruto verde ralado tem 

efeito antiasmático e as brotações são desobstruístes; já o 

suco do fruto maduro é tônico para o estômago e diurético 

(SANDRI, 1998; MOURA et al., 2016). 

Levando em consideração que a fitoterapia tem grande 

interface com a Nutrição e que as plantas medicinais têm 

finalidades terapêuticas, bioativas e em alguns casos funções 

nutricionais evidenciadas cientificamente por estudos. O 

referido trabalho tem por finalidade avaliar a influência do 

Genipa Americana L. no tratamento contra a cirrose hepática, 

com ênfase para usar como complemento no tratamento dessa 

doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo com 

abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso.  

A amostra deste estudo foi constituída por uma mulher 

cirrótica, de 63 anos, residente da cidade de Patos-PB. A 

participação do sujeito no estudo foi de forma voluntária 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), onde os dados só foram coletados após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.  

O estudo foi realizado durante os meses de outubro de 

2017 a novembro de 2017. O estudo foi dividido em três 

etapas, onde na primeira etapa analisou-se os parâmetros 
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bioquímicos e nutricionais do paciente antes da ingestão do 

Genipa Americana L., na segunda etapa o paciente fez uso da 

planta medicinal e um plano alimentar, e na última etapa foi 

observado os parâmetros bioquímicos depois da introdução do 

fruto junto com o plano alimentar. 

Para conhecer o perfil da participante foi utilizado um 

questionário de perguntas fechadas de múltipla escolha e 

abertas descritivas, juntamente com um recordatório 24horas 

e um questionário de frequência de consumo alimentar, 

construído pela pesquisadora. Para conhecer o perfil 

antropométrico foram aferidas medidas de peso e altura. O 

peso foi aferido na balança de marca EvolutionSannyversão 

Plus, que já vem com o estadiômetro para verificar a altura. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a partir 

das medidas de peso e altura, apresentado na fórmula Kg/A². 

A classificação do estado nutricional foi realizada com base 

nos critérios das Diretrizes brasileiras de obesidade (2009), 

baseadas em padrões internacionais desenvolvidos para 

pessoas adultas descendentes de europeus: baixo peso (< 

18,5); peso normal (18,5-24,9); sobrepeso (≥ 25);  pré-obeso 

(25,0 a 29,9);      obeso I (30,0 a  34); obeso II (35,0 a39,9); 

obeso III (≥ 40). 

Para verificar os parâmetros bioquímicos dos cirróticos, 

foram realizados os exames laboratoriais, como: Creatinina 

(Adulto Masculino 97-137 mL/min/ 1,73m²/Adulto Feminino 88 

- 128 mL/min/1,73m²); TGO (Adultos Masculino 11 - 39/Adulto 

Feminino 10 - 37); TGP (Adultos Masculino 5 - 38/Adulto 

Feminino 5 -38); FA (Adultos: 27 a 100 U/L); GGT (Adultos ≤ 

55 ≤ 38); BT (Adultos 0,1 - 1,2 mg/dL); BD (até 0,4 mg/dL); 

Albumina (Adultos 3,5 - 5,5 g/dL); TP/RNI (12 à 14 segundos); 
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Colesterol (Adultos Desejável < 200 mg/dL Limite 200 - 239 

mg/dL Elevado ≥ 240 mg/dL); Triglicerídeos (Adultos (≥ 20 

anos) Desejável < 150 mg/dL Limite 150 – 200 mg/dL Elevado 

200 – 499 mg/dL Muito Elevado ≥ 500 mg/dL); Glicemia (70 – 

99 mg/dL)   e   Hemograma.    

Foi utilizado para a análise dos dados 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 serão 

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 será de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 M.F.M.M, 63 anos, sexo feminino, cor branca amarelada, 

ensino fundamental completo, costureira autônima, católica, 

natural de Patos PB. É separada, quatro filhos, mora com duas 

filhas e netos, em casa alugada de alvenaria, com um cômodo, 

provida de saneamento básico e luz elétrica.  

Portadora de hipertensão arterial juntamente com 

diabetes mellitus há 15 anos e cirrose hepática há um. Em uso 

domiciliar de Espironolactona 50mg (2 vezes ao dia); 

Furosemida 40mg(1 comprimido/manhã); Propranolol 40mg(2 

vezes ao dia); Anlodipino5mg(1 vez ao dia/manhã); 

Captopril25mg (2 vezes ao dia) – foi retirado temporariamente; 

Glibenclamida5mg(2 vezes ao dia); Metformina850mg(2 vezes 

ao dia ao dia). 

https://www.google.com.br/search?q=Glibenclamida&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwix9ajO6bHXAhUDlpAKHaXEBPMQvwUIJCgA
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Deu entrada na unidade de emergência de um hospital 

público de Patos,PB, em novembro de 2016, apresentando 

quadro clínico de icterícia, distensão e desconforto abdominais, 

dispneia, edema em membros inferiores. Onde foi 

diagnosticada com cirrose hepática, adquirida através do uso 

excessivo de álcool. Mãe falecida com problema no fígado, 

porém sem diagnóstico preciso. Não fuma há um ano, relatou 

ter sido tabagista por 40 anos, com uso diário de 10 cigarros; 

etilista há 14 anos, fazia ingestão de cerca de um litro/dia de 

“cana 51”. 

Fazia 4 refeições ao dia (café, almoço, lanche e jantar), 

de acordo com o recordatório de 24 horas, esta tinha baixa 

ingestão de legumes e frutas; ingeria ente 1,5-2 litros de água 

por dia. No exame físico feito no dia 6 de outubro de 2017 

apresentou cor da pele branca esverdeada, coloração dos olhos 

branca amarelado, com unha de Terry, eritema palmar, ascite 

bastante considerável, palpação do fígado impossibilitado pela 

ascite. 

As Medidas antropométricas coletadas no dia 6 de 

outubro de 2017 mostraram os seguintes resultados: 

Circunferência abdominal = 103cm, Peso = 56 Kg, IMC = 

23,93%. 

 Os exames laboratoriais realizados no dia 6 de outubro 

de 2017 mostraram: creatinina = 2.3mg/dL; TGO = 87U/L; 

Fosfatase Alcalina = 212U/L; Gama GT = 222U/L; albumina = 

2,9g/dL; Glicemia de Jejum = 40mg/dl; Hemoglobina Glicosilada 

= 7.6 % Hb A1c; HDL = 37mg/dl. 

No dia 7 de outubro começou a administração do suco 

do Jenipapo juntamente com um plano alimentar, 30 dias após, 

no dia 7 de novembro, foram feitos novos exames laboratórios 

constando os seguintes resultados:  
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Valores de creatinina sérica <1,5 não permite eliminar 

lesão renal no cirrótico (WONG et. al., 2011). No referido 

trabalho no dia da coleta (D0) a Creatiniana estava em 2.3 e 

após 30 dias de tratamento (D30); encontrava-se 1.8. Esse fato 

se dá pelo o jenipapo ser diurético e também pela administração 

da furosemida diurético alopático fazendo com que tenha uma 

diminuição da referida taxa. De acordo Wong (2011) mostra que 

valores abaixo de 1.5 de creatinina sérica não descarta lesão 

renal, o paciente acima citado é portador de lesão pré-renal, 

com o uso continuo do suco da fruta e com exames bioquímicos 

esses valores tende a cair. 

A listagem de creatinina-altura é um parâmetro usado 

para avaliar a massa muscular corpórea fundamentando-se de 

que 98% da creatinina está armazenada nos músculos 

(SANTOS et al., 2015). As causas mais comuns de lesão renal 

aguda nos doentes com cirrose hepática são as causas pré-

renais (32%), por hipovolemia consequente, por exemplo, a 

uma hemorragia digestiva, à administração excessiva de 

diuréticos, a uma paracentese sem reposição adequada de 

albumina ou a um quadro de diarreia causada pelos laxantes; e 

a necrose tubular aguda (35%), no contexto de choque 

hipovolêmico ou séptico ou de toma de agentes nefrotóxicos.  

 Com relação ao TGO = 25U/L houve um resultado 

bastante significativo, ficando dentro do padrão da normalidade 

após 30 dias de tratamento onde no primeiro dia de tratamento 

estava em = 87 U/L.De acordo com Telli, Friege, Mello(2016) 

na cirrose alcoólica a há maior lesão mitocondrial, equivalente, 

do que nas outras hepatopatias, verifica-se elevação mais 

acentuada, o dobro ou mais, de AST-TGO, mostrando assim 

certa eficácia no uso do suco do jenipapo, onde em um mês de 

tratamento possivelmente aconteceu uma reparação dos 
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hepatócitos. Telli, Friege, Mello (2016) diz que, o aumento 

pequeno de ambas, ou apenas de ALT-TGP em pequena 

dimensão, são identificadas na hepatite crônica 

(particularmente hepatite C e esteato-hepatite não alcoólica), 

como na hepatite alcoólica há maior lesão mitocondrial, do que 

nas outras hepatopatias, à elevação bastante acentuada de 

AST-TGO.  

 No exame de Fosfatase Alcalina (FA), houve uma 

diminuição considerável, ficando perto do padrão da 

normalidade. A Fosfatase Alcalina normalmente está superior 

em casos de colestase intra-hepática, constatado na cirrose em 

consequência da fibrose e dos nódulos regenerativos que 

evitam o fluxo normal da bile (UTAGAWA et al., 2017). 

Nos exames refeitos a Bilirrubina Total nesta houve uma 

alteração considerável BT = 2.5mg/dl e a Bilirrubina Indireta 

também BI = 1.7mg/dl. Segundo Martelli (2012), a mais 

importante modificação verificada nas hepatopatias é a icterícia, 

ocorre uma desproporção na produção e remoção da 

bilirrubina, que são estimuladas por uma captação reduzida dos 

hepatócitos através de uma conjugação prejudicada, excreção 

hepatocelular reduzida e com o fluxo biliar interrompido.  

Nessa patologia, é comum também o aumento da 

bilirrubina indireta, pois o ingurgitamento no hepatócito faz com 

que volte para o sangue. Em outras palavras, as bilirrubinas são 

restos da destruição das hemácias velhas e defeituosas pelo 

baço. A bilirrubina produzida no baço é transportada pelo 

sangue até o fígado, onde é processada e eliminada na bile. A 

bile é jogada no intestino, participa da digestão e, 

posteriormente, é eliminada nas fezes (daí a cor marrom das 

fezes). De acordo com os exames bioquímicos se justifica a não 

alteração na icterícia (MARTELLI, 2012). 
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 Com realçãoaAlbumina = 3.9mg/dl houve uma pequena 

alteração, não considerável, pois permaneceu dentro do padrão 

de normalidade do laboratório Biolab. Cunha (2018), explica 

que o propósito da dosagem de albumina é colaborar no 

diagnóstico de doença hepática, insuficiência proteica, 

irregularidades renais, doenças neoplásicas e gastrointestinais. 

O método é considerado melhor marcador de doença e de 

desnutrição, por não depender de perda de peso, como os 

métodos antropométricos (CUNHA, 2018). A albumina estável 

a parte renal também permanece estável, consequentemente 

ajuda a diminuir a ascite.  

Na Glicemia em Jejum = 328 mg/dl houve um aumento 

bastante considerável de acordo com o padrão de normalidade 

do laboratório BiolabO, Fato que se deu no início do tratamento 

onde a glicose estava em 40 mg/dl  por prescrição médica foi  

orientado a suspensão dos medicamentos por trinta dias 

(Metformina, Glibenclamida); onde justifica o aumento da 

glicose e a discrepância das medida durante sete dias 

intercalados com o aparelho Glicosimetro (Onetouch). 

 Esse aumento da glicemia pode ser justificado pela 

suspensão do alopático ou por concentração elevadas de 

triglicerídeos, levando a um aumento do glicogênio ou uma 

pancreatite (PORT et. al., 2014). Não está ligada diretamente 

com administração do suco do jenipapo.  

 Triglicérides inicial de 96 mg/dl e após trinta dias obteve 

um valor de 228 mg/dl com valor alterado. Esse fato, também 

ocorre alterações no metabolismo lipídico, uma vez que os 

lipídios são componentes necessários para o controle e 

homeostase das funções celulares, perante os problemas 

hepáticos. Diante de disfunções hepáticas, o perfil lipídico 

apresenta-se alterado. A função inicial do triglicerídeo é guardar 
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e fornece energia para as células que representam a maior 

quantidade de gordura no organismo, que são provenientes da 

dieta (fonte exógena) e do fígado (fonte endógena)(BOEMEKE 

et al., 2015). 

 No exame físico feito na mesma data, a pele aparentava-

se parda, aparentemente normal, porém, Ruiz et. al. (1997), 

atesta que em treinamentos médicos com estudantes, não 

apresentaram icterícia em pacientes com bilirrubina igual ou 

superior a 2.5 mg/dl em 42% dos casos, concordando com o 

referido autor, a paciente se enquadra na incidência acima 

citada. 

 A paciente permaneceu com a unha de Terry, no estudo 

de Terry (1954), verificou a sua presença em 82% dos pacientes 

cirrótico. Terry (1994), já afirma que a Unha de Terry não está 

associada à gravidade da cirrose, não sendo própria da doença, 

podendo ser encontrada em outras doenças como, diabetes 

mellitus, artrite reumatoide, neoplasias, cardíaca congestiva, 

tireotoxicose, esclerose sistêmica, má nutrição. Onde no 

referido trabalho há uma concordância com Terry 1954onde 

existe o sintoma patognomonico para a doença estando assim 

entre a incidência (82%) relatada pelo referido autor.  

 Já Pereira (2013) manifestou em seu artigo que a cirrose 

hepática era a condição patológica mais frequente na Eritema 

Palmar (EP), outra alteração não específica que pode ocorrer 

na doença hepática crônica são as linhas de Muerhcke. São 

caracterizadas por bandas transversas duplas esbranquiçadas, 

associadas à hipoalbuminemia (albumina <2.2g/gl) refletindo 

anormalidade vascular no leito ungueal (BRANDÃO et. al., 

1995). 

 Na ascite houve uma diminuição bastante significativa. 

Ligada diretamente à possível administração do suco do 
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jenipapo, no qual, tem função diurética e possui quantidade de 

proteínas. A ascite é sobrecarga de volume devido à maior 

retenção de sódio e água e consequente acúmulo de líquido na 

cavidade peritoneal pelo regime de hipertensão portal e 

hipertensão linfática secundária às alterações estruturais da 

cirrose. O tratamento inicial de escolha da ascite é dieta 

hipossódica, deve-se monitorizar a função renal, restrição 

hídrica não é recomendada, pacientes com ascite tensa e ascite 

refratária podem se beneficiar de paracentese terapêutica com 

infusão de albumina (BITTENCOURT; ZOLLINGER; LOPES,). 

 Na antropométrica no dia 7 de novembro a 

Circunferência abdominal 89cm onde a mudança física foi 

nítida. Onde seu peso inicial era  de 56 kg baixando para  52 Kg 

houve perda de peso  de 04 kg decorrente da diminuição do 

edema e, o índice médio corporal inicial  de 23,93 baixando para 

22,22% um decréscimo de 1,71 do seu índice corporal,  

segundo, Cheung, Lee, Raman  (2012), expressam que o uso 

do índice de dependendo da presença e severidade da ascite, 

os valores de IMC para considerar que o paciente é desnutrido 

seriam abaixo de 22% para paciente sem ascite, abaixo de 23% 

para pacientes com ascite de grau moderado e abaixo de 25% 

para pacientes com ascite severa. Considerando os dados do 

autor a paciente no início do tratamento a encontrava-se com 

ascite severa, abaixo de 25%, onde no final do tratamento 

houve uma resposta e evoluiu para uma ascite de grau 

moderado, abaixo de 23%.  

 Um achado constante em pacientes com doenças 

hepáticas avançada é a desnutrição moderado-grave, 

especificando que essa desnutrição tem um papel importante 

na agressão da lesão hepática e tem como influência um 

impacto sobre o resultado do processo, levando a maiores 



O USO DO FITOTERÁPICO Genipa Americana Linnaeus. (JENIPAPO) NO 

TRATAMENTO DA CIRROSE HEPÁTICA: UM ESTUDO DE CASO 

539 
 

complicações, como ascite, sangramento de varizes, 

agravamento da função hepática, aumento da morbidade 

cirúrgica (FLEMING, 1984; JOHNSON et. al., 2013;; PORT et 

AL., 2014). Com tudo isso, o quadro clínico de icterícia não 

houve grandes mudanças, já nos achados clínico como 

distensão, desconforto abdominais, dispneia, edema em 

membros inferiores, houve uma melhora considerável.  

 Na pesquisa, observou-se que o indivíduo precisava de 

cuidados minuciosos por ser uma situação crítica e bastante 

invasiva. O fato de não haver tratamento capaz de curar essa 

doença faz-nos refletir sobre a importância de se instituir 

cuidados visando retardar a sua progressão, proporcionando 

qualidade de vida ao paciente. Deste modo procurou-se 

desenvolver um suco do fruto Jenipapo no qual, completasse 

sua carência nutricional.  

 De acordo com Lordêlo et. al. (2010), o jenipapo possui 

vários compostos bioativos, minerais e vitaminas importantes, 

por isso, seu uso é bem diferenciado. O paciente cirrótico passa 

por alterações no metabolismo e na absorção de vários macroe 

micronutrientes. Devido a diversos fatores, estas deficiências 

desencadeiam várias resposta por parte do organismo 

(DORNELLES et. al., 2010; GALANT et. al., 2012; IRIGOIN; 

ABILÉS, 2012), é considerável que a alteração metabólica mais 

comum nos pacientes com enfermidade hepática seja a 

alteração no metabolismo de aminoácidos (IRIGOIN; ABILÉS, 

2012), perdendo proteínas pela diminuição da capacidade de 

armazenar ou pela síntese inadequada (CHEUNG; LEE; 

RAMAN, 2012).  Relevantes vias do metabolismo de proteínas 

acontecem no fígado.  

 A desaminaçãooxidativa e transaminação são vias que 

transformam os aminoácidos em substratos que são usados na 
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produção de energia e glicose (HERSELMAN, 2007; 

STURGEON et. al., 2010), também ocorrem alterações no 

metabolismo lipídico, a SBC, 2007, O cirrótico de origem 

alcoólica consome quantidades inadequadas de vitaminas e 

minerais, por exemplo, a vitamina B1, B2 e B6 e A, esses 

precisam ser adicionadas na dieta (CINCINATUS et. al., 2007; 

OTERO; CORTÉS, 2008).  

 Popularmente, o jenipapo tem indicadores medicinais de 

acordo com seus componentes químicos, são eles, sulfato 

quinino que tem função antimalárica, antipirética e analgésica, 

rico em ferro, com indicação para anemia, possui cálcio para 

tratamento de osteoporose, apresenta também hidratos de 

carbono fonte de energia. Possuem gorduras, água, vitamina 

B1 ajuda no bom desempenho dos sistemas nervoso, muscular 

e cárdica. A vitamina B2, é relevante no metabolismo de 

gorduras, açucares, proteínas, benéfico para saúde da pele e 

dos cabelos. Vitamina B5 atuando no controle do estresse e 

metabolismo das proteínas e a vitamina C que participa de 

várias reações metabólicas e é antioxidante. A polpa desse 

fruto é usada contra icterícia, doenças do estomago, baço e 

fígado, o suco é tônico e diurético (SANDRI, 1998; MOURA et 

al., 2016). 

 Os nutrientes do jenipapo condizem com o os nutrientes 

necessários para o consumo de um cirrótico. Outro estudo com 

os frutos do jenipapo determinou o teor de umidade (93,12%), 

proteínas (0,21%), lipídios (0,34%), fibras (1,15%) carboidratos 

(4,43%), dentre esses, açúcares (3,89%). Foram quantificados 

em 100 g de frutos os seguintes componentes: 0,59 mg de 

fósforo, 92,5 mg de potássio, 13,23 mg de cálcio, 8,17 mg de 

magnésio e 0,22 mg de ferro, ácido ascórbico (27 mg), 
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compostos fenólicos (47 mg), β-caroteno (0,93 mg) e licopeno 

(0,63 mg) (SOUZA et al., 2012). 

 De acordo com Martins, Raposo, Chicourel (2013), a 

recomendação de proteínas para um cirrótico é de 1,2 

1,5/kg/dia. Já para indivíduos sadios a recomendação é de 

0,8/kg/dia. A quantidade e qualidade das proteínas ainda é uma 

questão a ser discutida, pois essa recomendação não é aceita 

para quem tem encefalopatia hepática (BALBINO et. al., 2012). 

Mesejo, Juan, Serrano (2008), recomenda que a introdução de 

proteínas inicialmente seja em pequena quantidade 

(0,7g/kg/dia) e progressivamente vá aumentando. 

 O tratamento nutricional adequado muda de acordo com 

a gravidade do estado do paciente e as complicações 

associadas. O tratamento varia de paciente com cirrose 

compensada (sem ascite) e paciente com cirrose 

descompensada (com ascite) (IRIGOIN et. al., 2009). 

Geralmente, a dieta deve oferecer ao paciente quantidade 

suficientes de calorias, proteínas, vitaminas e minerais 

(CINCINATUS et. al., 2007). Com o resultado significativo no 

exame clÍnico físico e bioquímico na paciente, mostrou que 

todas essas teorias são bastante consideráveis quando 

colocadas em prática, o plano alimentar e a administração do 

suco do jenipapo foi bastante proveitoso na paciente com 

cirrose hepática adquirida através do álcool, aumentando sua 

qualidade de vida.  

 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que o jenipapo mostrou resultados 

significativos na referida pesquisa sendo um forte aliado na 
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terapia de doenças hepáticas (cirrose); junto com um 

diagnóstico precoce da patologia, exames complementares e 

um tratamento nutricional adequado por ser um fitoterápico de 

fácil acesso e de baixo custo surgem como uma nova forma de 

tratamento para as doenças hepáticas.  

Apesar de pouco tempo de estudo e com uma eficiência 

positiva ao seu resultado, pesquisas futuras devem direcionar e 

aprofundar o jenipapo no tratamento de doenças hepáticas em 

respeito a dose necessária diária e quantidade de vez por dia 

para o tratamento dessas patologias.  
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RESUMO: A subnutrição é uma doença caracterizada pela 
perda de peso e/ou pela deficiência do crescimento linear 
levando à baixa estatura, enquanto a obesidade é o ganho de 
peso excessivo acumulado na forma de gordura. 
Recentemente, têm sido descrito aumento na prevalência de 
coexistência entre subnutrição e obesidade, o que define a 
dupla carga de desnutrição, seja em um mesmo indivíduo ou na 
mesma família. O objetivo da presente pesquisa foi revisar a 
literatura sobre prevalência e consequências da subnutrição e 
obesidade em crianças e adolescentes, e abordar a 
coexistência dessas condições em um mesmo indivíduo ou 
família no mundo e no Brasil. Trata-se de um estudo de revisão 
de literatura realizado a partir de buscas com combinação dos 
descritores em inglês: undernutrition, obesity e malnutrition na 
base de dados pubmed. Foram selecionados artigos originais e 
revisões de literatura, publicados em inglês de 2014 a 2018. A 
subnutrição, excesso de peso e a dupla carga podem trazer 
graves consequências à saúde em longo prazo, além de maior 
susceptibilidade de desenvolver obesidade na vida adulta, 
devido a alterações metabólicas e fisiológicas, além de está 
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associadas ao surgimento precoce de doenças não 
comunicáveis. Portanto, diante das altas prevalências e 
consequências deletérias é necessário estabelecer os 
mecanismos fisiológicos da dupla carga bem como providenciar 
tratamento adequado para tais condições. 
Palavras-chave: Subnutrição. Obesidade. Desnutrição. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Classicamente o termo desnutrição está associado com 

deficiência energética. Contudo a Organização Mundial de 

Saúde conceitua desnutrição como condição nutricional 

associada às deficiências, excessos ou desequilíbrios na 

ingestão de energia e/ou nutrientes. Sendo assim, desnutrição 

refere-se a condições relacionadas tanto à subnutrição como ao 

excesso de peso (WHO, 2016). 

A subnutrição pode ser definida como uma condição 

clínica decorrente da deficiência das necessidades energéticas 

seja pela falta de ingestão alimentar ou por ingestão alimentar 

inadequada gerando deficiências de nutrientes e adaptações 

fisiológicas no sentido de fazer com que o organismo gaste 

suas reservas energéticas para manter o metabolismo do corpo 

(CEDERHOLM et al., 2015). O baixo peso, que é uma forma 

aguda de subnutrição, é caracterizado pelo índice de massa 

corporal para idade (IMC/I) abaixo de -2,0 escore Z. O valor de 

escore Z entre -2 e -3 escore Z caracteriza magreza e abaixo 

de -3 escore Z reflete magreza extrema. A baixa estatura, 

considerada um marcador crônico de subnutrição, é 

caracterizada pelo indicador de estatura para idade (E/I) inferior 

a -2 escore Z (WHO, 2007). 
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A obesidade por sua vez é definida como excesso de 

peso corporal na forma de gordura (WORLD OBESITY, 2018). 

Para classificar o excesso de peso em crianças e adolescentes 

utiliza-se o indicador IMC/I, sendo o ponto de corte para 

sobrepeso entre 1 e 2 escore Z e obesidade quando for igual ou 

superior a 2 escore Z (WHO, 2007).  

Apesar de aparentemente opostas a coexistência entre 

subnutrição e obesidade tem sido encontrada nos países em 

desenvolvimento (WHO, 2018) e no Brasil (GUBERT et al., 

2016). Neste sentido, excesso de peso e subnutrição coexistem 

em um mesmo domicílio, seja pela mãe com excesso de peso 

e o filho subnutrido, seja pela coexistência de subnutrição e 

excesso de peso no mesmo indivíduo (CONDE; MONTEIRO, 

2014; CALEYACHETTY, 2018). 

O desenvolvimento desta pesquisa voltada à dupla carga 

de desnutrição se faz necessário pelas importantes 

consequências da subnutrição, da obesidade e da coexistência 

subnutrição-excesso de peso. Em linha, a relevância da 

pesquisa está em proporcionar uma reflexão sobre a temática 

e estabelecer os mecanismos fisiológicos conhecidos da dupla 

carga.  

O presente estudo teve como objetivo revisar a literatura 

sobre a prevalência e consequências da subnutrição e 

obesidade em crianças e adolescentes, e em adição, abordar a 

coexistência dessas condições em um mesmo indivíduo ou 

família no mundo e no Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura de 

característica descritiva realizado a partir da combinação dos 
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descritores em inglês undernutrition, obesity e malnutrition 

utilizando a base de dados pubmed. Foram selecionados 

artigos originais e revisões de literatura, publicados na língua 

inglesa de 2014 a 2018 e que apresentaram resultados 

referentes ao conceito, prevalência e consequências de 

subnutrição e obesidade em crianças e adolescentes e 

coexistência dessas condições em um mesmo indivíduo ou 

família.  

A partir dessa combinação foram encontrados artigos 

cujos resumos identificados na base de dados supracitada 

foram lidos, de forma a reconhecer a metodologia proposta e 

discutidas pelos autores. Em seguida, foi realizada a busca pelo 

artigo completo e o mesmo foi lido na íntegra para uma boa 

compreensão.  

Após a seleção dos artigos, iniciou um processo de 

síntese por meio de uma leitura exploratória para 

reconhecimento dos artigos que interessavam à pesquisa a fim 

de selecionar os que fariam parte do estudo. Por fim, foi 

realizada uma leitura interpretativa dos selecionados, com o 

intuito de conferir um significado mais amplo aos resultados 

escolhidos para uma melhor elaboração textual. 

 

Resultados e discussão 

 

Subnutrição – prevalência e principais características. 

 

A subnutrição pode ser classificada como aguda quando 

há perda de peso corporal caracterizando a magreza, e caso a 

perda de peso corporal seja grave, define o marasmo. A 

subnutrição é crônica quando ocorre déficit de crescimento 

(MCDONALD et al., 2013). Assim, quando a subnutrição ocorre 
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nos principais períodos de desenvolvimento leva a baixa 

estatura, culminando com a redução do crescimento linear para 

economia de energia. Além dessas, uma outra forma grave de 

subnutrição é o kwashiorkor, caracterizado por edema periférico 

difuso (BHUTTA et al., 2017). 

Embora exista atualmente um declínio na prevalência de 

subnutrição global, cerca de 120 milhões de crianças menores 

que 5 anos ainda estão abaixo do peso nos países em 

desenvolvimento, 200 milhões apresentam baixa estatura e 

aproximadamente 30 milhões possuem algum grau de 

subnutrição, permanecendo a subnutrição como um importante 

problema de saúde pública em todo o mundo (GLOVER-

AMENGOR et al., 2016).  

A subnutrição tem etiologia multifatorial no quais incluem 

fatores sociais e ambientais como pobreza, baixo nível de 

escolaridade materna, acesso limitado a serviços de saúde, 

água potável de baixa qualidade e saneamento básico precário 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS, 2017). Infecções do trato respiratório, 

doenças diarreicas entre outras também são importante fator 

etiológico para subnutrição (MISHRA et al., 2014).  

Outros fatores de riscos incluem a insegurança 

alimentar, aleitamento materno inadequado e práticas de 

alimentação complementar em quantidade e ou qualidade 

insuficiente (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITED NATIONS, 2017). 

 

Insegurança alimentar e transição nutricional 

 

A insegurança alimentar (IA) é o acesso inconsistente a 

alimentação adequada e está associada a determinantes 
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sociais das iniquidades em saúde, como baixo nível 

socioeconômico e baixos níveis de escolaridade (FACCHINI et 

al., 2014; POBLACION et al., 2014).  

No ano de 2014 cerca de 14% dos lares norte-

americanos apresentaram situação de insegurança alimentar, 

com disparidades significativas por raça e classe, e cerca de 

9% dos lares apresentaram crianças em situação de 

insegurança alimentar (COLEMAN-JENSEN et al., 2016). No 

Brasil, 22,6% da população apresentaram algum grau de IA e 

3,2% a apresentam de forma grave (IBGE, 2014). Dados 

também do IBGE (2014) mostraram que as regiões Norte e 

Nordeste apresentaram as maiores proporções (36,1% e 

38,1%, respectivamente) de domicílios com alguma situação de 

IA. Considerando a insegurança alimentar grave, o panorama 

de desigualdade regional permanece, no Norte e Nordeste 

cujas proporções foram 6,7% e 5,6%, respectivamente.  

O conceito de transição nutricional descreve mudanças 

dietéticas e nutricionais impulsionadas por mudanças 

econômicas, sociais e demográficas. Em estágios iniciais de 

transição, essas mudanças proporcionaram melhoras na 

segurança alimentar e na saúde, mas com o decorrer do 

processo de transição nutricional têm sido relacionadas ao 

aumento da prevalência de doenças crônicas como, obesidade, 

aterosclerose, diabetes tipo 2 (DM2) (MICHA et al., 2017). 

Nesse conceito de transição nutricional a alta prevalência de 

subnutrição seria gradativamente substituída por alta 

prevalência de obesidade. 

 Contudo, indivíduos que com subnutrição crônica (baixa 

estatura) apresentam mais suscetibilidade para o ganho de 

peso enquanto o que ganho de estatura é proporcionalmente 

menos intenso quando não são adequadamente tratados. Do 
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mesmo modo, mães que tiveram subnutrição crônica precoce e 

que permanecem com a baixa estatura têm maior chance de 

desenvolver excesso de peso na idade adulta e ter filho que 

apresentem baixa estatura, talvez por causa de fatores 

epigenéticos (REINHARDT; FANZO, 2014). 

 

Obesidade - prevalência e principais características. 

 

A obesidade infantil é um dos mais sérios desafios de 

saúde pública do século XXI. Está presente em muitos países 

de baixa e média renda, particularmente em ambientes 

urbanos. No mundo, cerca de 18% de crianças e adolescentes 

entre 5 e 19 anos apresentam sobrepeso ou obesidade e são 

estimados que 41 milhões de crianças com idade inferior a cinco 

anos apresentam sobrepeso ou obesidade (WHO, 2017). No 

Brasil, o excesso de peso em crianças entre 5 e 9 anos 

apresentou prevalência de 35%, enquanto na faixa etária de 10 

a 19 anos a sua prevalência foi de 20,5% (IBGE, 2011). 

Assim como a subnutrição a obesidade também é de 

etiologia multifatorial, como fatores genéticos, endócrinos e 

estilo de vida. Entretanto o crescimento mundial da obesidade 

não pode ser explicado apenas por esses fatores. Nos últimos 

anos cresceu a importância dos alimentos palatáveis como um 

fator de risco para o surgimento da obesidade. Estes alimentos 

estimulam o consumo para muito além de nossa necessidade 

metabólica. Indivíduos obesos têm se mostrado mais afetados 

do que indivíduos com peso normal por estes estímulos 

externos, sentem desejos mais fortes e consomem maiores 

porções destes após a exposição (OGINSKY et al., 2016).  

O consumo exagerado dos alimentos altamente 

palatáveis pode se dar por situações de estresse crônico, 
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insegurança e agitação emocional. Em situações que já tenham 

sido estabelecidos, principalmente, em uma idade precoce, o 

indivíduo naturalmente buscará o alívio desses estados 

desconfortáveis, com pouca interferência dos processos 

cognitivos, através do sistema de recompensa do cérebro 

(ZIAUDDEEN et al., 2015).  

Uma revisão bibliográfica recentemente publicada 

observou que um pouco menos de 10% dos estudos publicados 

após o ano 2000 indicaram aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes de maior 

nível socioeconômico, e quase um terço dos estudos 

demonstraram aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade nas crianças e adolescentes com baixo nível 

socioeconômico (CHUNG et al., 2016).  

Magnusson e colaboradores (2014) encontraram que um 

baixo nível socioeconômico é um importante fator de risco para 

o desenvolvimento da obesidade. Isto pode ser explicado pelas 

escolhas pouco saudáveis, como o consumo de alimentos ricos 

em gordura e carboidrato, de valor econômico mais acessível, 

pobres em fibras além da inatividade física. Outro ponto que 

merece destaque é a baixa escolaridade e pensamento crítico, 

que promove a susceptibilidade ao marketing persuasivo de 

alimentos altamente palatáveis (DREWNOWSKI, 2012). 

A obesidade está associada com o desenvolvimento de 

inflamação e pode desempenhar um papel causador na 

geração de resistência à insulina, secreção defeituosa de 

insulina e ruptura de outros aspectos da homeostase 

energética. A natureza da inflamação induzida pela obesidade 

envolve a ativação do sistema imune inato. Além disso, a 

inflamação induzida pela obesidade é única na medida em que 

envolve múltiplos órgãos, incluindo tecido adiposo, pâncreas, 
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fígado, músculo esquelético, coração e cérebro (SALTIEL; 

OLEFSKY, 2017). 

Os tecidos adiposos normalmente contêm múltiplas 

células imunes que juntas mantêm a integridade e a 

sensibilidade hormonal dos adipócitos. Em indivíduos magros, 

as células imunes são responsáveis por liberar cascata de 

citocinas que regulam outras células do sistema imunológico, 

incluindo eosinófilos, mastócitos e mantêm os macrófagos 

(LUMENG; BODZIN; SALTIEL, 2010; MCLAUGHLIN et al., 

2017), contribuindo para a manutenção da sensibilidade à 

insulina nos adipócitos. Durante a obesidade, ocorre um 

aumento do número de macrófagos, que se justifica, em grande 

parte, devido ao recrutamento de macrófagos, que exibem um 

fenótipo pró-inflamatório e secretam citocinas como o TNF-α. 

(LUMENG; BODZIN; SALTIEL, 2010; EGUCHI; NAGIA, 2017). 

Diferentes espécies lipídicas que são elevadas devido a 

dieta ou obesidade também podem contribuir para a 

inflamação. Os ácidos graxos livres são exemplos que podem 

promover a inflamação. Em contra partida, há espécies 

lipídicas, como os ácidos graxos ômega -3 e -6, que atendem 

aos papéis antiinflamatórios (WINER et al., 2017). 

Além da disfunção metabólica nos órgãos periféricos, a 

inflamação associada à obesidade também tem sido 

relacionada a alterações na função cerebral, particularmente 

em áreas que regulam a homeostase energética e o 

metabolismo sistêmico. O hipotálamo controla os circuitos 

neuroendócrinos, incluindo o sistema melanocortina, que 

regulam o comportamento alimentar e o gasto energético. As 

dietas hiperlipídicas/hipercalóricas induzem processos 

inflamatórios no hipotálamo antes mesmo da indução desses 

eventos nos tecidos periféricos (JAIS; BRÜNING, 2017). 
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A inflamação também pode desempenhar um papel nas 

respostas adaptativas à supernutrição. É provável que o gatilho 

inicial da inflamação seja o rompimento da homeostase 

energética produzida por um balanço energético positivo, e que 

a resposta inicial seja adaptativa para aliviar a pressão 

anabólica produzida pela obesidade. Assim, durante as fases 

iniciais da obesidade, os processos inflamatórios podem 

desempenhar um papel importante no apoio a essa resposta 

adaptativa. No entanto, ao longo do tempo, essa resposta 

adaptativa se transforma em uma resposta mal adaptativa, 

levam à resistência à insulina, fibrose (CREWE; AN; 

SCHERER, 2017). 

 

Dupla carga – Conceito, prevalência e consequências 

 

Países de baixa e média renda que antes enfrentavam 

alta prevalência de má nutrição seja por magreza ou baixa 

estatura, atualmente, vêm confrontando com situações de 

supernutrição, indicando sobrepeso e obesidade como um 

problema adicional. A coexistência da subnutrição juntamente 

como o sobrepeso ou obesidade é a condição que caracteriza 

a dupla carga de desnutrição. A dupla carga pode ocorrer em 

um mesmo indivíduo, família ou população e tem sido 

encontrada mais frequentemente nos indivíduos que vivem nos 

países em desenvolvimento (WHO, 2018).  

A dupla carga de desnutrição pode existir em três níveis. 

O nível individual ocorre, por exemplo, quando a obesidade está 

associada com deficiência de uma ou várias vitaminas e 

minerais, ou excesso de peso aconteceu é concomitante no 

mesmo indivíduo com baixa estatura. O nível familiar ocorre 

quando a mãe pode estar acima do peso ou anêmica e 
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normalmente o filho apresenta subnutrição e esta é uma 

condição frequentemente encontrada. No nível populacional há 

uma prevalência de subnutrição e excesso de peso na mesma 

comunidade, nação ou região (WHO, 2018). 

Um estudo recentemente publicado (CALEYACHETTY 

et al., 2018) quantificou a magnitude da dupla carga em 

adolescentes de 12 a 15 anos de 57 países de baixa e média 

renda. Dentre os países da América Latina, foi observado que 

Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Peru e Uruguai apresentaram em conjunto 7% de prevalência 

de baixa estatura e 27,6% de sobrepeso e obesidade. 

Guatemala e Peru apresentaram as mais elevadas prevalências 

de baixa estatura entre os países da América sendo 18,6% e 

30,9% para os meninos e de 28% e 23% para as meninas, 

respectivamente. Guatemala e Peru também apresentaram 

altas prevalências de sobrepeso ou obesidade sendo 27% e 

22% para os meninos e 27% e 19% para as meninas 

respectivamente. A prevalência de baixa estatura e excesso de 

peso concomitantemente na Guatemala e Peru acometem 4,3% 

(3,0% e 5,8% meninos e meninas respectivamente) e 4,8% (5,9 

e 3,7%). Prevalências maiores de coexistência podem ser 

encontradas na Mauritânia (6,5%), Egito (10%), Jordânia (7%) 

e Iêmen (6,5%). Assim a dupla carga entre adolescentes é 

comum nos países de baixa e média renda (CALEYACHETTY 

et al., 2018). 

Em um estudo realizado nas cinco regiões do Brasil com 

o objetivo de examinar a associação entre a gravidade da 

insegurança alimentar e o risco de dupla carga de desnutrição 

em uma amostra transversal nacional representativa de 

domicílios brasileiros, observou que 42,6% das mães 

apresentavam sobrepeso ou obesidade enquanto 7,2% dos 
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seus filhos apresentavam déficit de estatura. Ainda, entre as 

mulheres classificadas com excesso de peso 37,0% 

apresentavam baixa estatura (altura ≤150 cm) e da mesma 

forma, 4% das crianças com excesso de peso foram 

subnutridas anteriormente. Também foram encontradas 

associações significativas que pessoas em situação de 

insegurança alimentar grave apresentavam 4,56 vezes mais 

chances de desenvolver a dupla carga, famílias da região Norte 

foram quase três vezes mais propensas a experimentar a dupla 

carga do que as famílias que viviam nas demais regiões. Foi 

encontrada que mães com menor nível de escolaridade 

apresentam maior risco de desenvolvimento da dupla carga 

(GUBERT et al., 2016). 

 Um estudo realizado no Brasil (CONDE; MONTEIRO, 

2014) descreveu a dupla carga, em nível nacional e familiar e 

incluiu a estimativa do excesso de peso da mãe e da 

subnutrição infantil. Os resultados do estudo mostraram que 

houve uma associação entre peso materno e infantil com base 

em indicadores antropométricos. Apesar de uma baixa 

prevalência tanto de obesidade como de baixo peso entre filhos 

de mães obesas que viviam em um mesmo domicílio, 

apresentam uma relação significativa, já que possivelmente a 

dupla carga materno-infantil ocorre em consequência a uma 

programação metabólica materna.  

Em crianças, o risco de baixa estatura aumenta à medida 

que o nível de insegurança alimentar se torna mais grave (ALI 

et al., 2013; MUTISYA et al., 2015). Assim, é plausível que 

mães com excesso de peso e crianças com subnutrição vivam 

juntas no mesmo domicílio (CONDE; MONTEIRO, 2014; 

ABDULLAH, 2015). 
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Estudos demonstraram que as mulheres que 

experimentam situação de insegurança alimentar têm uma 

prevalência maior de sobrepeso e obesidade, especialmente 

aquelas que experimentam IA grave (FRANKLIN et al., 2012). 

O excesso de peso nessas mulheres pode estar relacionado à 

baixa estatura causada por anormalidades no metabolismo 

energético e está associada à baixa estatura na infância. 

 A dupla carga de desnutrição pode trazer 

consequências à saúde em longo prazo. Uma vez que a 

subnutrição grave e o déficit de estatura estão associados ao 

desenvolvimento de doenças não comunicáveis em longo prazo 

(BLACK, 2013; MARTORELL, 2017) como aumento do risco de 

obesidade durante a vida adulta. 

 Vários estudos demonstraram que o aumento do risco 

de obesidade e sobrepeso em crianças com baixa estatura se 

deve a adaptações fisiológicas e metabólicas, que resultam em 

menor gasto energético de repouso em comparação com 

crianças de estatura adequada. 

 Uma dieta rica em carboidratos e baixa em proteína 

promova uma resposta glicolítica contínua e um catabolismo 

protéico inadequado para atender aos requisitos de 

aminoácidos necessários para manter as vias essenciais de 

síntese protéica. De fato, a degradação de proteínas tem se 

mostrado mais baixa em crianças com kwashiorkor do que em 

crianças com perda grave e naquelas em estado de 

recuperação. Além disso, foram relatadas concentrações 

reduzidas de aminoácidos essenciais e alguns não essenciais, 

e esses déficits foram ainda mais pronunciados em crianças 

com kwashiorkor (JAHOOR et al., 2008). Isso ocorre devido ao 

aumento da concentração de insulina que inibe as vias 

catabólicas, prejudicando o catabolismo muscular. 
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 O metabolismo lipídico também é diferencialmente 

afetado em kwashiorkor e assim como magreza grave. A lipólise 

é estimulada durante a privação (isto é, quando os níveis de 

insulina estão baixos) e tem se mostrado aumentada em uma 

pequena coorte de crianças com subnutrição severa em 

comparação com uma coorte controle (JAHOOR et al., 2008).  

 A homeostase da glicose também é interrompida em crianças 

com subnutrição grave. O Kwashiorkor está associado à 

redução da produção de glicose endógena em comparação 

com a produção em crianças com perda grave ou em crianças 

saudáveis, provavelmente contribuindo para o desenvolvimento 

de hipoglicemia (BANDSMA et al., 2010). Esse achado é 

consistente com a hipótese de que o kwashiorkor está 

associado a uma resposta metabólica mal adaptativa. Além 

disso, a glicose do sangue e a absorção pelos tecidos, que é 

regulada pela insulina, são afetados. Vários estudos relataram 

diminuição da depuração da glicose em kwashiorkor e 

subnutrição severa. Uma característica marcante que parece 

contribuir para a diminuição da glicose é a resposta endócrina 

pancreática, com a sensibilidade à insulina provavelmente não 

afetada (SPOELSTRA et al., 2012).  

Outro fator importante é que crianças na condição de 

baixa estatura têm maior quociente respiratório e oxidação de 

carboidratos, mas menor oxidação de gordura em comparação 
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com crianças que não apresentam baixa estatura. Esses 

resultados podem explicar por que crianças com baixa estatura 

apresentam tendência à obesidade, o que se deve ao menos 

em parte, à menor oxidação de gorduras para armazenar 

gordura (SAWAYA; ROBERTS, 2003; ONIS; BRANCA, 2016).  

Além disso, a obesidade tem sido mais frequentemente 

associada ao surgimento precoce de doenças crônicas não 

transmissíveis como o diabetes, doenças cardiovasculares, 

dislipidemia e alguns tipos de câncer, além de transtornos 

alimentares (SPARRENBERGER et al., 2015). Sendo assim, as 

consequências da subnutrição concomitante com a obesidade 

tendem a compor problemas de saúde infantil e pode perpetuar 

na idade adulta. 

 

CONCLUSÕES  

 

   A subnutrição e a obesidade, quando ocorrem na 

infância, estão associadas ao desenvolvimento de doenças não 

comunicáveis na vida adulta. O aumento da prevalência da 

dupla carga de desnutrição em países em desenvolvimento e 

consequentemente o acúmulo de duas doenças faz com que 

seja necessários mais estudos para estabelecer os 

mecanismos fisiológicos da dupla carga e compreender os 

mecanismos que atuarão em longo prazo. Por outro lado, é 

importante determinar políticas e programas voltados para 

prevenir a subnutrição e obesidade em crianças e adolescentes 

a fim de evitar o desenvolvimento de doenças na vida adulta.  
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RESUMO: As formas de ensino de algumas universidades 
estão pautadas somente na técnica, contudo a área da saúde 
exige uma formação profissional mais humana e integrada. 
Percebe-se que há uma necessidade de utilizar diferentes 
métodos de ensino e como resposta a esta demanda, 
atualmente há implementação de metodologias ativas de 
aprendizagem, apesar destas estimularem uma maior 
criticidade em relação à prática, também gera certo grau de 
ansiedade. O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo 
do tipo relato de experiência, desenvolvido pelos monitores da 
área de Nutrição Clínica da FACISA/UFRN a partir das 
observações e reflexões realizadas pelos monitores sobre a 
relação entre a ansiedade e o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos. A ansiedade foi observada durante 
atividades avaliativas com metodologia tradicional e 
metodologia ativa, ao final de cada atividade avaliativa 
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conversava-se com os alunos a fim de obter relatos dos 
mesmos relacionados com a ansiedade. As experiências de 
ensino através das monitorias, permite acompanhar a evolução 
dos alunos, que nos últimos encontros se apresentavam mais 
seguros e menos nervosos. Nesse processo, dentre os alunos 
que tiveram o contato com os dois tipos de metodologias, 
percebeu-se que inicialmente as metodologias ativas causavam 
insegurança, mas posteriormente o processo se deu de forma 
mais confortável, onde também os alunos mais assíduos nas 
monitorias com metodologia ativa apresentaram maior 
segurança ao responder os questionários. 
 

Palavras-chave: Monitores. Aprendizagem ativa. Ansiedade  

 

INTRODUÇÃO 

 

A área da saúde no Ensino Superior tem sido objeto de 
muitos debates acerca da formação profissional em saúde 
(MELLO; ALVES; LEMOS, 2014). Segundo Ribeiro (2005), esta 
área exige uma formação profissional mais humana, que deve 
presar pela técnica, mas este não deve ser o único pilar a ser 
levado em consideração durante o tratamento do indivíduo, que 
carece de atenção do ponto de vista socioeconômico e cultural 
ao qual está inserido. 

Como explicitado por Barros (2002), o atual modelo 
biomédico é incapaz de trazer conclusões sobre problemas 
subjetivos que influenciam de maneira direta no processo 
saúde-doença. 

É possível acrescentar, ainda, que o contexto social 
atual, demanda uma mudança de experiências pedagógicas 
“sólidas” e puramente conteudistas, para metodologias mais 
atualizadas que exploram do estudante uma nova relação entre 
este e o conhecimento, em um processo de autonomia e 
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aprendizagens, para o desenvolvimento de novas 
competências (BASSALOBRE, 2013). 

Levando em conta o que acima foi exposto, percebe-se 
que há uma necessidade de utilizar diferentes métodos de 
ensino para formação profissional daqueles que irão atuar na 
área da saúde. Como resposta a esta demanda, observamos 
atualmente a implementação de metodologias ativas de 
aprendizagem, a qual sofre resistência em sua aplicação devido 
ao distanciamento do modelo tradicional de ensino onde o 
professor é detentor do conhecimento e este será depositado 
no aluno (MITRE et al, 2008).  

Comumente entre docentes e estudantes, ocorrem 
reclamações a respeito de aulas rotineiras, extensas, 
cansativas e pouco participativas, com destaque para o 
desinteresse em relação às aulas e às estratégias pautadas 
apenas em tecnologias (DISEL, BALDEZ e MARTINS, 2017). 
Portanto, percebe-se que através de revoluções metodológicas 
é possível a construção de conhecimento, sobretudo por meio 
da autonomia do aluno (GOMES et al, 2010). 

Freire (2015) acrescenta que a educação não é um 
processo no qual pode ser realizado individualmente ou por 
outros, mas que pode ser alcançado por meio da interação 
entre ambos, através de diálogos, interações e reflexões, onde 
o educador e o educando aprendem juntos. 

Dentre as técnicas de metodologias ativas, uma das mais 
aplicadas na área da saúde é o Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE) que é definido por Winter (2007) como um 
teste onde os estudantes têm suas habilidades clínicas 
avaliadas.  

Essa metodologia em particular, é uma simulação de um 
ambiente no qual ocorre o contato direto com o paciente, com 
permissão para que o aluno possa errar e aprender com os 
erros, fazendo-o entender as consequências das suas escolhas 
em um local seguro que não vai impactar na vida do paciente, 
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mas que servirá de suporte para futuras atuações em campos 
de estágio e na vida profissional (MILLÃO, et al., 2017).  

No entanto, apesar do uso de metodologias ativas 
estimularem os alunos a desenvolverem uma maior criticidade 
em relação à prática, bem como uma autonomia no processo 
de ensino-apredizagem, vê-se gerar certo grau de ansiedade 
nos mesmos, no que tange a aplicação destas. 

Para Bastos (2010, p. 165): 
 

“[...] o momento da pré-tarefa é caracterizado 
pelas resistências dos integrantes do grupo 
ao contato com os outros e consigo mesmo, 
na medida em que o novo, o grupo, gera 
ansiedade e medo, medo de perder o próprio 
referencial, de se deparar com algo que possa 
surpreender e por sua vez suspender suas 
velhas e cômodas certezas a cerca de si e do 
mundo.”   
  

Ao longo desse percurso acadêmico, o estudante é 
confrontado com situações geradoras de pressão psicológica e 
ansiedade que, segundo Vieiras (et al., 2010), pode ser 
considerada um sinal de alerta, construída pela presença de um 
conflito interior, por meio de situações futuras, tem a finalidade 
alertar o indivíduo sobre uma possível condição desagradável.  

Geralmente os sintomas psicológicos que acometem 
estudantes que apresentam ansiedade, destaca-se, o 
esquecimento durante uma avaliação, pânico, nervosismo 
antes de uma aula, impotência ao fazer trabalhos acadêmicos, 
ou a falta de interesse em uma matéria difícil. No que diz 
respeito os sintomas fisiológicos, observam-se dores de 
estômago, as palmas das mãos frias, transpiração, nervosismo, 
aumento dos batimentos cardíacos e da respiração (SANCHES 
et al., 2012). 

São ainda relatados, de acordo com Szpak e Kameg 
(2013), que o desempenho acadêmico destes alunos tende a 
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diminuir, uma vez que altos níveis de ansiedade favorece a 
redução da memória operacional e do raciocínio, além de 
promover maior distração nos alunos durante os exercícios, o 
que colabora com a ocorrência de índices de notas mais baixas 
nas avaliações. 

 Diante disso, tal público tem sido amplamente estudado 
em relação ao grau de ansiedade, principalmente pela pressão 
sofrida sob diversos âmbitos da formação (LOIDE; ALVES; 
ISMERIO, 2016; CLAUDINO; CORDEIRO, 2016).  

Assim, objetiva-se com o presente trabalho relatar as 
percepções dos discentes-monitores da área de Nutrição 
Clínica a respeito da relação entre desempenho e ansiedade de 
discentes durante momentos avaliativos, sejam eles pautados 
em metodologia tradicional ou ativa, bem como a importância 
de monitorias formatadas em modelo de ensino-aprendizado 
ativo.  
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 
O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo do 

tipo relato de experiência desenvolvido pelos discentes 
monitores das disciplinas da área de Nutrição Clínica da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN).É 
fruto do projeto de monitoria intitulado “Monitoria em nutrição 
clínica: compartilhando e integrando os conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso de nutrição de forma ativa e 
continuada - FACISA-UFRN”.     
 O mesmo foi desenvolvido a partir das observações e 
reflexões realizadas pelos monitores sobre a relação entre a 
ansiedade e o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 
matriculados na disciplina de Dietoterapia II – Teoria 
(CST3128.0) e Prática (CST3128.1), integrante da área de 
Nutrição Clínica, ofertado durante o segundo semestre letivo de 
2017. 
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Segundo a ementa presente no Projeto Pedagógico do 
Curso de Nutrição da FACISA, esta disciplina proporciona, de 
modo geral, aos alunos o conhecimento teórico-prático de 
condutas dietoterápicas e protocolos de atendimento nas mais 
diversas patologias, podendo ou não envolver suporte 
nutricional enteral e parenteral, além da análise, planejamento, 
cálculo e orientações de dietas, além do estudo de casos 
clínicos. 

As sessões de monitoria foram realizadas 
semanalmente, em dias e horários decididos entre professora 
coordenadora, discentes monitores e demais discentes de 
modo a propiciar maior participação destes. As mesmas 
ocorreram tanto em modelo tradicional, pautado na retirada de 
dúvidas – em menor frequência - como no modelo ativo, 
adotando-se diversas metodologias, como TBL e OSCE – 
metodologias que predominaram.  

A ansiedade e desempenho foram observados durante 
atividades avaliativas tanto com metodologia tradicional, 
referente à prova escrita durante o bloco teórico da disciplina 
avaliada, como durante a utilização de metodologia ativa 
(OSCE) durante o bloco prático da disciplina, por meio de 
conversas com os discentes e da própria observação do 
comportamento dos mesmos.  

A atividade avaliativa tradicional foi baseada em prova 
escrita formada por questões objetivas de múltipla escolha e por 
questões discursivas, sendo aplicada durante horário destinado 
à disciplina teórica. 

Na atividade avaliativa baseada em metodologia ativa 
(OSCE) os discentes permaneciam esperando em uma sala o 
momento em que, individualmente, cada um seria direcionado 
para a realização da atividade. A atividade contava com três 
estações na qual o aluno seria avaliado pelas professoras por 
suas atitudes e resoluções das questões propostas.  
 Em relação à ansiedade, esta foi avaliada em dois 
momentos distintos por meio do questionário Inventário de 
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Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Este questionário é auto-
aplicado e composto de duas sub-escalas distintas usadas para 
avaliar o estado (IDATE–E) e o traço de ansiedade (IDATE–T), 
sendo utilizado apenas a sub-escala IDATE-E. A sub-escala 
Ansiedade-Estado avalia como o indivíduo sente-se em um 
momento particular no tempo (PALLEGAMA et al, 2005).  

O IDATE-E é composto por 20 perguntas com 4 
alternativas possíveis de resposta: absolutamente não, um 
pouco, bastante e muitíssimo. Ao final, cada questionário pode 
somar de 20 até 80 pontos. Score entre 20 e 40 pontos refere-
se à baixa ansiedade, 40 e 60 pontos a média ansiedade e alta 
ansiedade refere-se ao score de 60 a 80 pontos (FERNANDES 
et al, 2017; BIAGGIO; NATALÍCIO; SPIELBERGER, 1977). 

O primeiro momento de aplicação do questionário 
ocorreu antes da aplicação de uma atividade avaliativa por 
metodologia tradicional, ainda durante o bloco teórico. Solicitou-
se que todos os alunos estivessem presentes em sala de aula 
15 minutos antes do início da prova, então, estes receberam o 
questionário IDATE-E, sendo, previamente, explicado a forma 
de preenchimento. Após a finalização da atividade avaliativa, 
cada aluno foi dirigido para uma sala ao lado, esperando-se 15 
minutos para nova aplicação do questionário IDATE-estado.  

O segundo momento de avaliação da ansiedade 
antecedeu a aplicação da atividade avaliativa OSCE, já no 
bloco prático da disciplina. Os alunos foram alocados em uma 
sala e receberam o questionário IDATE-E para preenchimento 
15 minutos do início da atividade avaliativa. Após cada aluno 
finalizar a atividade avaliativa, os mesmo foram encaminhados 
para uma segunda sala, na qual esperaram 15 minutos para 
novamente preencher o questionário IDATE-E. 

As observações realizadas, percepções e reflexões 
apresentadas também mediante falas transcritas dos discentes 
monitores da área, foram possíveis mediante acompanhamento 
e maior atenção para com os discentes durante a realização 
das monitorias e durante as atividades avaliativas, e  dizem 
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respeito sobre aspectos relacionados com três pontos que vem 
sendo trabalhados nas monitorias da área: desempenho, 
ansiedade e metodologias ativas de ensino e avaliativa. Tais 
observações, embasaram as falas dos monitores apresentadas 
no trabalho. 

Conversava-se com os alunos ao final de cada atividade 
avaliativa a fim de se perceber por meio dos relatos dos 
mesmos questões relacionadas com a ansiedade. Feedback 
durante as monitorias e ao final das atividades avaliativas. 

As observações, sobre ansiedade e desempenho foram 
programadas e realizadas durante atividades avaliativas, em 
ambas as metodologias, com abordagem dos mesmos 
conteúdos.  Contudo, todo o processo relacionado ao contato 
com as metodologias ativas também foi avaliado 
continuamente.  

As inferências realizadas e apresentadas sobre a 
importância das monitorias pautadas em metodologias ativas 
foram fruto de observações dos discentes monitores das 
disciplinas e dos docentes das mesmas.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O ensino nas faculdades tende a uma mudança do 
ensino tradicional e conteudista, para uma perspectiva que 
promete inovação. Essa proposta vem sendo direcionada para 
os alunos do Curso de Nutrição da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí – FACISA/UFRN, impulsionada e orientada por 
professores, auxiliada por monitores e voltada para formação 
de profissionais autônomos, proativos, críticos e conscientes  
de suas responsabilidades. 

Por meio da aplicação dos questionários relacionados à 
ansiedade, encontrou-se os dados apresentados na Tabela 1, 
a seguir: 
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Tabela 1. Dados referentes à ansiedade e desempenho nas 
atividades avaliativas com metodologia tradicional e ativa 
 Momento 

Aspecto 
avaliado 

Avaliação tradicional Avaliação ativa 

Antes Após Antes Após 

Ansiedade 
(score) 

57 ± 8,027 
(46 - 70) 

53 ± 12,421 
(34 - 69) 

59 ± 9,699 
(44 - 71) 

53 ± 10,930 
(30 - 73) 

Fonte: autoria própria, 2018. 
 

Analisando-se a tabela, observa-se que os alunos 
apresentaram-se com média ansiedade (média de score entre 
40 e 60) em ambos os momentos analisados.   

Foi observado mediante os dados, que a ansiedade, 
apesar de presente em ambos os momentos avaliativos, 
apresentou maior médiana atividade baseada em metodologia 
ativa (OSCE). Esta ansiedade foi maior, contudo, antes da 
aplicação da atividade.  

Durante os momentos após a aplicação da atividade, 
percebeu-se que esta era semelhante tanto no OSCE quanto 
na prova escrita (modelo avaliativo tradicional). Ainda foi 
possível ser observada esta ansiedade tanto pelos discursos 
dos próprios discentes como por meio dos comportamentos dos 
mesmos. Essas reações podem ser percebidas mediante as 
fala dos discentes monitores, apresentadas a seguir:  

 
“Era frequente os discentes relatando que 
estavam muito ansiosos para a realização do 
OSCE. Muitos relatavam até que haviam 
esquecido todos os conteúdos estudados.” 
 
“Alguns discentes, mediante o nervosismo, 
apresetavam-se trêmulos, choravam e até 
chegavam a querer desistir da atividade.” 
 
“Após a aplicação do OSCE, alguns alunos 
pareciam mais tranquilos. Era possível 
observá-los apontando quais pontos 
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esqueceram de falar, quais poderiam ter sido 
melhor explorados e quais foram acertados. 
Os discentes pareciam ter maior senso crítico 
sobre o seu desempenho após o OSCE do 
que após a atividade avaliativa tradicional.” 
 
“Alguns discentes relatavam até mesmo a 
preferência por avaliações tradicionais 
escritas do que o OSCE devido a ansiedade 
que era muito grande.” 

 
Um estudo realizado por Bento (et al., 2017), com 

estudantes da área da saúde em Campo Grande - MS, mostrou 
que a maioria dos estudantes (64,7%) apresentaram níveis de 
ansiedade classificados como leve, moderado ou grave, 
quando expostos a metodologia ativas. 

É observado no presente estudo que vários podem ser 
os fatores relacionados com o aumento do nível de ansiedade 
dos discentes durante os momentos avaliativos com 
metodologia ativa. Dentre as possibilidades que pode ter 
contribuído para este aumento de ansiedade nos discentes, 
podemos supor que uma seja em decorrência da pouca 
experiência e/ou habitualização com este modelo de ensino-
aprendizagem e/ou avaliativo oriundo da, ainda, baixa utilização 
do mesmo em outros momentos e disciplinas.  

Outro aspecto que pode vir a aumentar o nível de 
ansiedade dos discentes é o modo como a metodologia ativa foi 
conduzida durante o momento pré-avaliativo: os alunos 
esperavam em sala a sua chamada para a realização da 
atividade sem que, contudo, pudessem ter acesso a materiais 
e/ou celulares. Segundo os monitores: 
 

“Alguns discentes relatavam que ficavam 
mais ansiosos pelo “confinamento” antes da 
realização do OSCE. Como não podiam ter 
acesso a nenhum material, o tempo parecia 



PERCEPÇÕES ACERCA DA ANSIEDADE DOS DISCENTES EM DIFERENTES 
METODOLOGIAS AVALIATIVAS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA  

575 
 

passar mais devagar e a ansiedade ficava 
ainda maior.” 
 
“Alguns alunos queriam ser os primeiros a 
realizarem a atividade avaliativa porque, 
segundo os mesmos, permanecer esperando 
por mais tempo a realização da atividade os 
deixariam mais ansiosos.” 
 
“Outro aspecto que parecia influenciar na 
ansiedade durante a atividade avaliativa era a 
presença dos docentes avaliando no 
momento cada discente. Os discentes 
relatavam se sentirem constrangidos.” 

 
Esta ansiedade, contudo, parecia ser menor naqueles 

discentes que já haviam tido maior contado com a metodologia 
ativa durante as monitorias realizadas com esta mesma 
metodologia, como pode ser observadas na seguintes falas dos 
discentes monitores: 

 
“A monitoria auxiliou os discentes quanto a 
ansiedade uma vez que, os mesmos durante 
esses momentos poderiam treinar e se 
habituar com as características da 
metodologia em questão. Assim, os mesmos 
se sentiam mais bem preparados para a 
realização da avaliação.” 
 
“Um aspecto que parecia ser decisivo para o 
nível de ansiedade dos discentes era a não 
habituação à metodologia avaliativa em 
questão. As monitorias se tornaram, assim, 
um momento para que estes discentes 
pudessem treinar e retirar suas dúvidas com 
os monitores, os quais também conversavam 
sobre questões relacionadas com ansiedade 
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dos discentes, uma maneira de tentar diminuir 
a mesma.” 

 
Em relação ao desempenho desses alunos, observou-se 

que alguns discentes apresentaram baixo desempenho no 
OSCE possivelmente como uma consequência do nível maior 
de ansiedade nesse momento. Aqueles discentes, contudo, que 
participaram de monitorias, conseguiam melhor desempenho. 
Vale ressaltar que, por motivos éticos, não foi possível avaliar o 
desempenho dos alunos em ambas as metodologias por meio 
das notas. Dessa maneira, as observações aqui expostas foram 
baseadas apenas em questões de âmbito qualitativo.  

 
“O desempenho dos discentes parecia ser 
atrapalhado pela ansiedade existente. Era 
perceptível que, boa parte dos discentes, 
havia estudado os conteúdos programáticos, 
mas a ansiedade atrapalhava a transmissão 
de conhecimento durante a avaliação.” 
 
“Aliando-se conhecimento teórico e 
conhecimento prático, os discentes possuem 
desempenho melhor. E era isso que podia-se 
perceber nos alunos que participavam das 
monitorias com metodologia ativa.” 

 
Nesse processo, dentre os alunos que tiveram o contato 

com os dois tipos de metodologias avaliativas, a tradicional e a 
ativa, percebeu-se que inicialmente as metodologias ativas 
causavam insegurança e por vezes timidez ao executa-las, mas 
que assim como no estudo de Costa (et al., 2016), o processo 
foi posteriormente acontecendo naturalmente e de maneira 
mais confortável. 

Mediante a isso, observamos que todo esse processo de 
nervosismo seja consequência do processo de transição 
vivenciados pelos universitários entre as metodologias; e desse 
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modo, possivelmente faz-se necessário a aplicação deste 
método tanto nas aulas quanto nas monitorias, favorecendo 
assim uma maior segurança e tranquilidade durante as 
avaliações assim como melhora do desempenho. 

 
“É entendível a ansiedade desencadeada 
pelas metodologias ativas. Nós, na 
perspectiva de discentes já avaliados por 
estas metodologias nas disciplinas de 
Nutrição Clínica, também nos sentimos muito 
ansiosos e receosos. Era tudo muito novo, 
assim como para os discentes que 
acompanhamos. Não foi fácil pra nós, e 
acredito que também não foi para eles, 
superar um modelo avaliativo que a nós foi 
ensinado desde pequenos.” 

 
O monitor, assim como o professor, nesse sentido, tem 

um papel fundamental em facilitar trocas de experiência e 
estimulo de pensamentos críticos, deixando de puramente 
transmitir informações. 

Alguns autores discutem sobre a importância da inserção 
de metodologias ativas no ensino superior como forma de 
aperfeiçoar a educação, uma vez que, se trata de um método 
inovador em que utiliza intencionalmente a busca de soluções 
por meio de problematização sendo estas experiencias reais ou 
simuladas na construção do processo de ensino-aprendizagem; 
reconhecendo e valorizando o “aprender a aprender” (FREIRE, 
2006; GOMES et al., 2010). 

Logo, pode-se dizer que, a inserção das metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem e avaliativas possuem 
aplicação positiva tanto para os discentes monitores como para 
os discentes matriculados nas disciplinas, uma vez que elas são 
de fundamental importância para o desenvolvimento e 
aprimoramento de habilidades e competências.  
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Para os monitores estas competências e habilidades são 
desenvolvidas em dois âmbitos: na perspectiva de monitor bem 
como na perspectiva de aluno da disciplina, como podemos 
observar nas seguintes falas dos monitores: 

 
“A continuidade das metodologias ativas nas 
monitorias nos permite adiquirir 
conhecimentos, habilidades e competências 
tanto voltado para a formação docente 
através da formulação e desenvolvimento das 
atividades, bem como pelo aspecto de aluno 
por possuirmos maior contato com assuntos 
que foram aprendidos por métodos 
tradicionais, expandindo, assim, o olhar sobre 
tais conteúdos. 
 

“Podemos observar que as metodologias 

ativas trabalham habilidades e competências. 
Identificamos isso sobretudo através da 
evolução do aluno, porque esse é um 
momento no qual é permitido identificar as 
dificuldades enfrentadas a tempo de serem 
melhoradas.” 

 
As monitorias também auxiliaram os alunos em aspectos 

relacionados com a ansiedade e com o desempenho nas 
atividades. Além disso, foi perceptível que, indepentedemente 
do nível de ansiedade e do desempenho dos discentes, estes 
afirmavam reconhecer a importância das metologias ativas para 
o desenvolvimento de habilidades, competências e senso 
crítico durante a graduação, o que poderá influenciar 
diretamente na melhor atuação quando na prática profissional.  

Foi muito interessante e importante para nós monitores 
acompanharmos o fortalecimento das metodologias ativas nas 
monitorias de Nutrição Clínica, participar e auxiliar na evolução 
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dos discentes, observá-los mais seguros e menos nervosos. 
Como exposto, a seguir: 
 

“Os discentes, ao decorrer das monitorias 
com metodologias ativas se mostraram mais 
interessados, participativos durantes as 
atividades e integrados.” 
 
“Foi muito bom observar os discentes 
entusiasmados com a melhora do 
desempenho e melhor integração entre suas 
habilidades e competências. Era perceptível a 
utilização da interdisciplinaridade para a 
resolução das atividades com metodologias 
ativas.” 
 

 A atuação dos discentes monitores nas monitorias 
utilizando metodologias ativas veio despertar o interesse em 
desenvolver outros tipos de atividades complementares uma 
vez que estes, possuem como objetivo a atuação como 
educador.         
 Autores falam que a educação no ensino superior iniciou 
um processo de mudança, a qual transpõe a sala de aula, 
implantando outras relações de construção do conhecimento 
(SEVERINO, 2009). Observando que, a construção de saberes 
não deve ser pautada unicamente em metodologias tradicionais 
e os alunos precisam buscar suporte em um processo de 
criação e renovação de aprendizagens constantemente 
auxiliando na construção de um profissional mais bem 
preparado para o mercado de trabalho. 
 
CONCLUSÕES  

 

É notória a urgência em que as instituições de ensino têm 

de repensar as os métodos de ensino que estas então 
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praticando, principalmente se tratando de instituições com o 

enfoque na área da saúde, onde os profissionais em formação 

ao fim de seus cursos estarão aptos a lidarem com pessoas 

com diversos tipos de enfermidades e limitações e por isso 

necessitam de uma visão mais ampla do ser humano, não se 

apegando apenas a um olhar para com estes apenas como um 

portador de determinada doença. 

Como forma de suprir estes entraves o uso de 

metodologias ativas de ensino pode ser uma alternativa à 

metodologia tradicional. Logo, conforme o presente estudo, 

percebe-se que o contato inicial dos alunos com este tipo de 

metodologia pode ocasionar em estranhamento e/ou 

insegurança já que este método foge do tradicional e por se 

tratar de uma forma do aluno ser protagonista do seu 

aprendizado o mesmo pode demonstrar timidez e/ou 

ansiedade. Percebe-se também que ao estar em contato em 

outros momentos, como por exemplo nas monitorias, as 

dificuldades presentes nos primeiros contatos tendem a 

diminuir. 

Podemos então, concluir que apesar do processo de 

transição entre o uso das diferentes metodologias trazer algum 

grau de insegurança e/ou ansiedade, a sua utilização de forma 

contínua e gradual demonstra menor dificuldade em executá-

las e pode trazer aos participantes vários benefícios em sua 

formação, tais como maior criticidade e autonomia do seu 

próprio processo de ensino-aprendizagem e cabendo também 

o uso não somente em monitorias como também em sala de 

aula. 
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RESUMO: A microcefalia é uma doença neurológica onde a 
principal característica de diagnóstico dos bebês  é a medição 
do perímetro cefálico menor que o recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde OMS. A depender da causa da 
microcefalia e a área afetada do cérebro, a criança pode ter 
grandes agravos relacionados a alimentação, dentre eles 
dificuldades em ingerir determinados alimentos, dificuldades em 
deglutir podendo ocorrer o desenvolvimento de disfagia. 
Foi realizado um estudo do tipo série de casos, no qual foram 
entrevistadas mães de crianças portadoras de microcefalia na 
cidade de Santa Cruz do Capibaribe – Pernambuco, de ambos 
os sexos que estavam devidamente cadastradas na rede de 
saúde do município. A coleta ocorreu através de um 
questionário onde foram obtidos dados sócio demográficos, 
histórico gestacional, condições de saúde, comportamento e 
consumo alimentar com as genitoras. As três crianças 
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encontram-se na faixa etária de 1 a 2 anos onde cada uma 
delas possui a microcefalia por causas diferentes, porém todas 
três apresentam complicações devido a doença. 
Devido a gravidade das complicações causadas pela 
microcefalia no sistema nervoso dessas crianças, muitas delas 
desenvolvem complicações alimentares como engasgos, 
dificuldades em deglutir e até disfagia, podendo ocorrer o 
comprometimento do estado nutricional dessas crianças 
levando as mesmas à desnutrição e/ou desenvolvimento de 
novas patologias por deficiência nutricional. 
Palavras-chave: Microcefalia. Amamentação. Alimentação 
Complementar. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A microcefalia é uma doença de origem neurológica em 

que o desenvolvimento do tamanho do perímetro cefálico é 

menor que o padrão recomendado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). Esta,  pode ser causada por diversos fatores 

como alguns tipos de infecções, toxoplasmose, sífilis, rubéola, 

agentes químicos, desnutrição, entre outros fatores. Porém, 

uma das maiores causas do desenvolvimento da microcefalia 

tem sido por meio da contaminação das gestantes pelo Zika 

Vírus, durante o período gestacional, ocasionando a má 

formação do bebê ainda no útero, sendo classificada como 

Síndrome Congênita do Zika Vírus (BRASIL, 2016).   

Dependendo do comprometimento do cérebro, crianças 

com microcefalia podem apresentar sérios problemas 

cognitivos e motores, podendo haver o comprometimento da 

audição, visão, fala, problemas ao deglutir, entre outros, que 

poderão aparecer a medida em que a criança for crescendo. 

Estas, ainda podem nascer sem alterações, e o retardo nas 
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funções motoras, cognitivas e no crescimento do perímetro 

cefálico ocorrerem de acordo com o desenvolvimento da 

criança. A severidade das consequências da microcefalia, esta 

relacionadas ao período da gestação em que a mãe foi 

infectada pelo Zika Vírus (ROCHA et al., 2016). 

 O surto de microcefalia causado pelo Zika Vírus se 

iniciou no Brasil em 2015, espalhando-se pelo mundo, porém a 

maior quantidade de casos foi identificada no Brasil. Devido ao 

grande surto de arboviroses, capazes de transmitir também o 

Zika Vírus, muitas gestantes se contaminaram em todo território 

nacional por volta de 2015 e 2016 (OLIVEIRA, 

VASCONCELOS, 2016).  

Através de informes epidemiológicos foi identificado que 

os maiores casos de microcefalia ocorreram no estado de 

Pernambuco. Devido ao grande surto e várias crianças 

nascendo com diagnostico de microcefalia, os padrões da 

medição do perímetro cefálico foram modificados (COES, 

2016). 

Várias cidades do estado foram acometidas pelo surto de 

Zika Vírus, ocasionando a microcefalia em recém-nascidos. 

Algumas entidades das cidades do interior do Estado como 

Caruaru e Recife, capital Pernambucana, forneceram suporte 

ao acompanhamento destas crianças através de diversos 

profissionais da área da saúde, sendo alguns destes lugares a 

Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE e 

Hospital Mestre Vitalino – HMV, localizada no município de 

Caruaru-PE e em Recife – PE no Hospital Universitário Osvaldo 

Cruz e no Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira 

– IMIP, Hospital Barão de Lucena – HBL e na Associação de 
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Assistência à Criança Deficiente – AACD (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2017). 

 Na cidade de Santa Cruz do Capibaribe interior de 

Pernambuco, também houve casos de crianças nascidas entre 

setembro e novembro de 2015, portadoras de microcefalia. Até 

maio de 2017, há na cidade, cinco casos confirmados de 

crianças portadoras de microcefalia que realizam 

acompanhamento nos locais citados acima, nas cidades de 

Recife e Caruaru (BOTELHO et al., 2016). 

 Devido ao comprometimento neurológico que as 

crianças possuem, poderá haver o surgimento de dificuldades 

no processo de deglutição das crianças portadoras de 

microcefalia desencadeando, um possível comprometimento 

nutricional das mesmas (BRASIL, 2016). 

A Microcefalia é uma condição em que o crescimento do 

cérebro dos bebês não se desenvolve adequadamente. Após o 

nascimento, o cérebro dessas crianças para de crescer, 

podendo ocorrer o comprometimento da audição, visão, 

cognitivo e motor, porém esses agravos variam de acordo com 

o comprometimento cerebral ocorrido. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). 

 A microcefalia pode ser causada por diversos fatores, 

como infecções no útero, toxoplasmose, sífilis e rubéola. Além 

disso, exposição da mãe a agentes químicos como ingestão de 

bebidas alcoólicas, fumo, radiações, anomalias genéticas e 

desnutrição durante o período gestacional. No entanto, o maior 

indício de causas de microcefalia tem sido pela contaminação 

das gestantes pelo Zika Vírus, levando em consideração que a 

gestante que se contaminar não irá obrigatoriamente ter um 

bebê com microcefalia (BRASIL, 2017). 
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O Zika Vírus pode ocasionar a Síndrome Congênita de 

Zika, que causa defeitos congênitos nos bebês que foram 

infectados ainda no útero da gestante. Esta síndrome é 

caracterizada, segundo o Centers for Disease Contoland 

Prevention (CDC), como causa de microcefalia grave, com o 

crânio parcialmente afundado, tecido cerebral reduzido gerando 

danos ao cérebro, danos a parte posterior do olho, articulações 

com movimentos de alcance limitados, excesso de tônus 

muscular, limitando os movimentos após o nascimento (CDC, 

2017). 

Crianças que foram infectadas pelo Zika Vírus ainda no 

útero,mas que não nasceram com a microcefalia podem 

desenvolver no período pós-natal. A partir do início dos 

sintomas, a microcefalia pode ser classificada como congênita, 

onde o perímetro cefálico do bebê já esta com anormalidades 

no crescimento, antes mesmo do seu nascimento e a 

microcefalia pós-natal, onde um retardo significativo no 

desenvolvimento do cérebro do bebê após o seu nascimento 

(SES, 2015). 

Dependendo do tipo da microcefalia, os bebês podem 

apresentar diversos problemas como convulsões, atraso em 

sentar, ficar de pé, falar, atrasos nos movimentos, perda 

auditiva, complicações na visão, dificuldades em se alimentar e 

deglutir (CDC, 2017). 

A Toxoplasmose sendo também uma causa para a 

microcefalia, trás grandes consequências para os bebês, dentre 

elas calcificações cerebrais, hidrocefalia, problemas 

oftalmológicos, variando de acordo com o período fetal em que 

a criança foi infectada. A microcefalia pode ser causada 

também através da infecção por Rubéola com uma alta taxa de 
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transmissão para o feto devido a irrigação placentária podendo 

desenvolver no feto atraso mental, surdez, catarata, alterações 

cardíacas sendo de grande importância o acompanhamento 

dessas crianças (HERBER, 2016). 

Este trabalho torna-se relevante por abordar um tema 

atual e de grande complexidade para a sociedade, fornecendo 

assim informações a cerca da rotina alimentar destas crianças, 

portadoras de microcefalia da Cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe – PE. 

Os primeiros casos do surto de microcefalia causados 

pelo Zika Vírus surgiram no Brasil em 2015, mais precisamente 

no estado de Pernambuco, e abrangeram outras regiões do 

país. Sendo a microcefalia considerada uma emergência de 

Saúde Pública, após a sua disseminação por outros países foi 

determinado pela OMS um caso de Preocupação Internacional 

(BRASIL, 2016). 

Segundo dados da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), os países a serem notificados com casos de 

Microcefalia e distúrbios neurológicos foram Brasil, Cabo Verde, 

Colômbia, El Salvador, Guiana Francesa, Polinésia Francesa, 

Ilhas Marshall, Panamá, Martinica, Porto Rico, Eslovênia, 

Espanha e Estados Unidos. Durante o surto do Zika Vírus no 

Brasil e nos demais países iniciou-se os surtos de microcefalia, 

sendo o Brasil, o líder em casos. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) ainda não sabe o porquê da maioria dos casos 

esta concentrada no Brasil, porém segue investigando as 

possíveis causas (BRASIL 2016). 

Entre os anos 2015 e 2016, no Brasil, ocorreu um grande 

surto de arboviroses, que são vírus que conseguem ser 

transmitidos através de vetores artrópodos para o ser humano. 
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O surto ocorrido através do Aedes Aegypti e Aedes albopictuse 

que possuem a capacidade de transmitir Dengue, Febre 

Chikungunya e Zika Vírus quando infectados. Grande parte da 

população brasileira foi acometida por esse surto, entre adultos, 

idosos, crianças e gestantes (BRASIL, 2016). 

O surgimento de casos de crianças portadoras 

microcefalia no Brasil se intensificou tornando – se  uma 

epidemia; criados boletins epidemiológicos pelo Centro de 

Operações e Emergências em Saúde Pública Sobre 

Microcefalia (COES), com o objetivo de monitorar os casos de 

microcefalia. De acordo com o Informe Epidemiológico nº 57, 

foram  notificados entre os anos 2015 e 2016, 10.867 casos 

notificados de microcefalia e ou alterações no Sistema Nervoso 

Central no Brasil, sendo indicativos de infecções congênitas. 

Segundo os últimos dados fornecidos pelo Centro de 

Operações e Emergências em Saúde Pública Sobre 

Microcefalia (COES), a distribuição geográfica desta doença até 

dezembro de 2016 foi: 

 Região Nordeste foi notificado 7.023 casos, sendo 

1.804 confirmados, 05 prováveis, 1.580 seguem em 

investigações e 3.634 foram descartados. 

 Região Sudeste: 2.324 casos notificados, 298 

confirmados, 44 prováveis, 1.100 seguem em investigações e 

882 descartados. 

 Região Norte: 550 casos notificados, 92 

confirmados, 0 prováveis, 239 seguem em investigações e 219 

foram descartados. 

 Região Centro Oeste: 716 casos notificados, 145 

confirmados, 0 prováveis, 226 seguem em investigações e 351 

foram descartados. 
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 Região Sul: 254 casos notificados, 27 

confirmados, 0 prováveis, 44 seguem em investigações e 183 

foram descartados. (COES, 2016). 

Não há dúvidas de que os primeiros casos do surto 

microcefalia ocasionados pelo Zika Vírus surgiram na região 

Nordeste do País, segundo dados epidemiológicos do Centro 

de Operações e Emergências em Saúde Pública sobre 

Microcefalias (COES Microcefalias), de acordo com o Informe 

Epidemiológico Nº 57, o Nordeste liderou em todos os casos 

notificados, casos sob investigação e confirmados de crianças 

portadoras de microcefalia e/ou alterações do Sistema Nervoso 

Central (SNC) por infecções congênitas (COES, 2016). 

No estado de Pernambuco o surto de microcefalia 

ocorreu de forma rápida, inicialmente em agosto de 2015, 

levando a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-

PE) a declarar uma epidemia no Estado. Neste mesmo período, 

estava ocorrendo um surto de transmissão do Zika Vírus, 

através do Aedes Aegypti, sendo considerada uma grande 

associação entre Zika e Microcefalia (COES, 2015). 

Devido ao aumento dos casos de crianças nascidas com 

microcefalia em Pernambuco, foi modificado o protocolo de 

aferição de perímetro cefálico, com a mudança os novos 

padrões para o diagnóstico da microcefalia passou a ser a 

medida de 32 centímetros. A criança que for identificada com 

esta medição ou abaixo disso, já é considerada portadora de 

microcefalia (SES, 2015).  

No ano de 2015 segundo o Sistema de Informações 

Sobre Nascidos Vivos (SINASC), foram notificados 646 casos 

de microcefalia em Pernambuco, tendo um aumento maior que 

o dobro em relação à anos anteriores.Com o grande surto de 
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microcefalia em Pernambuco foi proporcionado assistência a 

essas crianças em algumas cidades do interior de Pernambuco 

como Caruaru, e no IMIP no Recife, Capital Pernambucana. O 

IMIP tornou-se a partir disso um referencial nacional para o 

desenvolvimento de protocolos de identificação e 

acompanhamento de crianças portadoras de microcefalia. 

Composto por diversos profissionais da área da saúde, entre 

eles, pediatras, obstetras, fisioterapeutas, neuropediatras. Os 

cuidadores de crianças portadoras de microcefalia recebem 

orientações de como estimular os bebês, posicionamento 

correto, como transportar melhor essas crianças, entre outros. 

As famílias que possuem crianças portadoras de microcefalia 

são encaminhadas para o Serviço Social do IMIP, para serem 

direcionadas a programas do governo e o recebimento de um 

benefício para auxiliar nas despesas da criança (BRASIL, 

2016). 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de 

Santa Cruz do Capibaribe – PE, houveram 07 casos de 

microcefalia confirmados na cidade, 13 casos descartados, 03 

em busca ativas, 01 em andamento  e 01 foi diagnosticado com 

outro tipo de anormalidades. Dos sete casos confirmados, 05 

permanecem na cidade se Santa Cruz do Capibaribe – PE e  02 

casos mudaram para outros municípios. 

Crianças portadoras de microcefalia conseguem ter o 

diagnóstico do agravo de duas maneiras, a primeira pode ser 

realizada ainda no período da gravidez, com o bebê ainda 

dentro do útero, através da medida do perímetro cefálico pelo 

exame de ultrassom, sendo, comprovado a existência da 

microcefalia, a gravidez passa a ser considerada de risco.  É 

também diagnosticado após o nascimento do bebê,através da 
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medição do perímetro cefálico nas primeiras 24 horas após o 

seu nascimento. Caso o resultado do perímetro seja a baixo das 

medidas padrões para a idade e o sexo da criança, ou seja, 

menor que 32 cm, a criança já pode ser considerada com o 

diagnóstico de microcefalia (BRASIL, 2016).  

Gestantes que foram diagnosticadas ou que estejam 

com exantema (erupções na pele ou lesões avermelhadas, que 

ocorrem através de algumas doenças infecciosas), são 

orientadas a realizarem uma ultrassonografia entre o final do 

segundo trimestre da gestação e o início do terceiro trimestre 

de gestação, para o diagnóstico da existência da microcefalia, 

entre as semanas 18 e 20 de gestação também já é possível 

identificar a existência da microcefalia (CDC, 2017). 

Diagnosticada a existência da microcefalia no bebê ainda 

no útero da gestante, a rotina do pré-natal continua 

normalmente, a gestante é comunicada a respeito do seu bebê 

e encaminhada á um apoio psicossomal (COES, 2015). 

 A microcefalia não é considerada um agravo que venha 

tornar a gravidez de alto risco, mas quando o parto é 

classificado como de alto risco pelo obstetra, a gestante é 

encaminhada para uma unidade de riscos habituais(COES, 

2015).  

O recém-nascido portador de microcefalia pode 

apresentar duas formas de microcefalia, que são 

diagnosticadas como leve, que é caracterizada de 2 a 3 desvios 

padrões a baixo da média, e severa, que sua característica é a 

medição do perímetro cefálico maior que 3 desvios padrões da 

média. Havendo a suspeita de que a criança tenha nascido com 

o diagnóstico de microcefalia, é recomendado realizar uma 
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anamnese do exame físico e uma tomografia computadorizada 

de crânio sem contraste na criança (NUNES et al., 2016). 

Crianças nascidas com suspeita de microcefalia devem 

passar por uma bateria de exames neurológicos para que 

possam ser identificados possíveis comprometimentos 

neurológicos e/ ou motores para a confirmação do diagnóstico. 

Durante o exame é avaliado o estado de alerta da criança, que 

envolve vários níveis do sistema nervoso central, hipertonia em 

flexão dos membros, reflexos primitivos característicos do 

recém-nascido como sucção, reflexo de voracidade, preensão, 

marcha, fuga à asfixia, cutâneo-plantar e reflexo de moro 

(NUNES et al., 2016). 

.  

Crianças diagnosticadas com microcefalia devem 

realizar os seguintes exames para avaliar possíveis 

acometimentos cerebrais e neurológicos: ultrassonografia 

transfontanela (US-TF), teste do pezinho, orelhinha e olhinho 

que irá identificar alterações do desenvolvimento 

neuropsicomotor que esta ligado a alterações no sistema 

auditivo e visual. Levando em consideração que crianças 

portadoras de microcefalia possuem um maior risco de 

desenvolverem a perda auditiva ((NUNES et al., 2016). 

Estas crianças possuem diferentes tipos de 

acometimento cerebral, variando de acordo com a causa do 

desenvolvimento da microcefalia, podendo apresentar apenas 

a microcefalia, sem comprometimentos neurológicos ou 

motores, sendo esse caso considerado quando a microcefalia 

não teve uma causa específica para se desenvolver, podendo 

ser de origem familiar. Porém, na maioria dos casos sempre há 

acometimento motor e cognitivo, dependendo do local da lesão 
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cerebral, a criança também pode possuir comprometimentos na 

visão e audição (COES, 2015). 

A rotina das crianças com microcefalia se torna cada vez 

mais delicada, a medida em que vão crescendo. Uma das 

complicações que já se esperava nestas crianças é a deglutição 

dos alimentos. Crianças recém - nascidas realizam, os 

processos de sucção e deglutição através de reflexos, onde a 

medida em que vão crescendo esses reflexos vão diminuindo 

deixando essa função para que o cérebro exerça (COES, 2015) 

A medida em que as crianças com microcefalia vão 

crescendo, essa função se torna difícil de ser realizada por elas 

possuírem seu cérebro comprometido (NUNES et al., 2016).  

Tendo em vista estas complicações, se torna de grande 

importância avaliar o consumo alimentar das crianças 

portadoras de microcefalia, como também avaliar o seu estado 

nutricional e conhecer os respectivos agravos que podem 

surgir, na medida em que a criança cresce. A partir dessas 

investigações o profissional nutricionista pode intervir, 

melhorando a alimentação das crianças, visando uma melhor 

conduta dos cuidadores em relação a alimentação. Vale 

ressaltar também que em alguns casos, a depender da posição 

em que a criança se encontra, pode ocorrer algum acidente 

durante a sua alimentação e gerar um quadro de 

broncoaspiração do alimento, podendo desencadear mais 

complicações, chegando até mesmo à óbito (NUNES et al., 

2016).  

Objetivos: Analisar as possíveis dificuldades alimentares 

das crianças portadoras de microcefalia com determinados 

alimentos de diferentes texturas, temperaturas e 

quantidade/volume dos alimentos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo descritivo do tipo série de casos, 

realizado no Ambulatório Médico Especializado – AME Infantil 

situado na Avenida Luiza Mendes, Bairro: Nova Santa Cruz, na 

Cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. A equipe é composta 

por 10 profissionais de diferentes áreas que também realizam o 

acompanhamento das crianças portadoras de microcefalia do 

município. 

Para a coleta de dados, foi realizada uma entrevista, no 

mês de Novembro de 2017, com a aplicação de um questionário 

padronizado adaptado do SISVAN. Conhecimentos sobre a 

rotina e alimentação das crianças portadoras de microcefalia, 

entre mães cadastradas na Secretaria de Saúde do Município 

de Santa Cruz do Capibaribe – PE no ano de 2017. O 

questionário abordava questões como exames antropométricos 

da criança, alimentação, dificuldades alimentares referente a 

texturas de alimentos, período de diagnóstico da microcefalia e 

o período em que a mãe foi infectada pelo Zika Vírus ou outro 

agente causador da microcefalia. 

A população deste estudo foi composta pelas mães das 

crianças portadoras de microcefalia, onde foram incluídas todas 

as mulheres que possuíam crianças portadoras de microcefalia 

até 02 anos de idade, que residam no Município de Santa Cruz 

do Capibaribe - PE e estavam devidamente cadastradas na 

Secretaria de Saúde do Município. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário do Vale do Ipojuca UNIFAVIP/DEVRY 

sob o nº de parecer 1.669.693. 
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Na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE houve sete 

casos de crianças nascidas com microcefalia (MC), onde duas 

mudaram de município e duas se recusaram a participar do 

estudo.  

Assim, três casos fizeram parte desta pesquisa. Todas 

realizaram o pré-natal, com média de 10 consultas durante o 

acompanhamento e obtiveram o diagnóstico de MC após a 

nascimento. Atualmente estas genitoras não trabalham e 

sustentam suas famílias com o auxílio recebido pelas crianças.       

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os casos foram entrevistados com o mesmo 

questionário tornando-se padrão composto por questões sócio 

demográficas, idade, sexo, alimentos consumidos, evitados,  

para que a coleta de dados e comparativos fosse menos 

complexa. 

Caso 01: Genitora de 32 anos, descobriu a gestação 

com 3ª semana, mas só obteve o diagnóstico de microcefalia 

(MC) após o parto que teve como causa a toxoplasmose. O 

diagnóstico foi realizado através de tomografia e ressonância 

magnética, além do perímetro cefálico e avaliação clínica. Ao 

nascimento a criança apresentou um peso de 2,9 kg, 

comprimento de 47 cm e perímetro cefálico (PC) de 32 cm. 

Segundo as curvas de crescimento da Organização Mundial de 

Saúde (OMS),  a criança nasceu com estado nutricional 

eutrófico. Atualmente a criança encontra-se com 24 meses de 

idade, PC (42 cm), peso de 10,6 kg e 86 cm comprimento. Seu 

histórico alimentar relata a oferta de leite materno exclusivo por 

apenas 8 dias devido a não aceitação da criança ao peito da 
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mãe. Após este período, foi ofertado leite artificial. A 

alimentação complementar foi iniciada aos 06 meses de vida e 

o primeiro alimento ofertado foi caldo de feijão. Segundo a 

genitora, a criança não possui dificuldades em se alimentar 

atualmente, apenas apresentando problemas respiratórios, a 

criança  consome todos os tipos de alimentos, texturas e 

temperaturas sem dificuldades.  

Caso 02: Genitora de 20 anos, descobriu a gestação na 

5ª semana. A MC foi diagnosticada após o nascimento e teve 

como causa a rubéola, pois a mesma foi infectada em agosto 

de 2015, na 24ª semana de gravidez. O diagnóstico foi realizado 

através de tomografia e  PC. O peso ao nascer foi de 3,3 kg, 

estatura de 47 cm  e PC de 29 cm. Atualmente, a criança se 

encontra com 23 meses de idade, peso de 10,9 kg, 

comprimento de 88 cm e  PC 38 cm. A amamentação foi 

realizada até os 15 meses e a alimentação complementar 

iniciou aos 05 meses de idade, sendo assim, os primeiros 

alimentos ofertados foram sucos e vitaminas. A mãe relatou que 

a criança apresenta algumas dificuldades alimentares, como 

engasgos, quando ofertado cuscuz e dificuldades em deglutir 

farináceos, sendo esse alimentos excluídos da alimentação da 

criança, além dessas dificuldades a mãe relatou a presença de 

dificuldades respiratórias na criança. 

Caso 03: Genitora de 22 anos, teve a descoberta da 

gestação aos 02 meses de gravidez. A MC foi causada por Zika 

Vírus, sendo a genitora infectada em maio de 2015, na 16ª 

semana de gestação. O diagnóstico ocorreu através de 

tomografia e eletroencefalograma. O peso ao nascer foi de 3,36 

kg, estatura de 43 cm e PC de 29 cm. Atualmente a criança 

encontra-se com 25 meses de idade, pesando 11kg, 86 cm de 
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comprimento e PC de 41 cm. A amamentação ocorreu até 06 

meses, a partir disso foi iniciada a alimentação complementar 

com purê de batatas sendo o primeiro alimento ofertado. A 

criança engasga com alimentos sólidos e líquidos, possui 

dificuldades em deglutir macarrão e arroz, sendo preferíveis, 

alimentos pastosos, pois, são os alimentos de melhor aceitação 

pela criança, a mesma ainda possui adenoide. 

Comparando os três casos, notamos que as 

consequências da microcefalia, varia de acordo com a causa e 

período de gestação, observando que o caso 01 por 

toxoplasmose não possuia grandes alterações no sistema 

nervoso da criança, onde segundo a genitora, a criança não 

possuia dificuldades em se alimentar apenas alterações 

respiratórias. No caso 02, causado por rubéola, nota-se que a 

criança já possuia um grau de comprometimento em deglutir 

determinados alimentos como cuscuz e farináceos, onde 

também está presente dificuldades em respirar. No caso 03 

causado pelo Zika Vírus, ocorreu um número maior de agravos 

como o engasgo com dois tipos de consistência, sendo 

preferíveis os alimentos pastosos, podendo ocasionar um 

comprometimento nutricional da criança. A mãe relatou ainda, 

que a menor possui crises de convulsões causadas pela MC e 

que fazia uso de medicação controlada.  

O Zika Vírus já existia, o que acredita-se que houve 

modificações/ mutações tornando-se mais potente, 

conseguindo assim, afetar o sistema nervoso central das 

crianças ainda no período uterino, causando graves sequelas. 

(DUARTE et al., 2017).Sabe-se que as células mais afetadas 

são as progenitoras neurais causando um retardo no 
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crescimento neural e consequentemente comprometimento 

neurossensorial grave (DUARTE et al., 2017). 

A Rubéola atinge o feto através da via placentária e seus 

agravos estão diretamente ligados ao período trimestral da 

gestação. A infecção de Toxoplasmose no feto também varia 

de acordo com o período trimestral da gestação, sendo esse 

dependente da permeabilidade placentária, onde no terceiro 

trimestre essa permeabilidade está maior por causa da sua 

irrigação, sendo mais fácil a contaminação do feto ( HERBER, 

2016). 

 Dentre os diversos sistemas acometidos, as funções 

visuais e de deglutição das crianças com microcefalia variam de 

acordo com as alterações encefálicas e calcificações cerebrais. 

Foi detectado em alguns casos atraso no desenvolvimento da 

sucção, deglutição e respiração das crianças, sendo possível o 

desenvolvimento de disfagia. O sistema motor oral também 

pode ser comprometido podendo trazer prejuízos na transição 

da consistência alimentar e na própria mastigação (BOTELHO 

et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os três casos que foram estudados, ao nascer obteve-

se um estado nutricional eutrófico segundo as curvas de 

crescimento da OMS, porém atualmente data da coleta dos 

dados, segundo as curvas da OMS peso/estatura de ciranças 

de 0 à 2 anos de idade, as crianças do caso 1 e 2 encontravam-

se com baixo peso em relação à estatura, com escores Z = -1. 

Sendo de fundamental importância o acompanhamento 

nutricional destas crianças para que seja ofertado o aporte 
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calórico e nutricional adequado, evitando assim, demais 

complicações para o seu desenvolvimento. 
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RESUMO: O status nutricional do paciente é de grande valia no 
funcionamento integro da tireoide. Hoje estudos mostram que 
indivíduos com deficiência de vitamina D possuem uma maior 
predisposição a doenças da tireoide autoimune. Este trabalho 
tem como intuito avaliar o perfil nutricional dos pacientes 
portadores de doenças da tireoide e sua relação com os níveis 
séricos de vitamina D. Tratou-se de um estudo com caráter 
transversal e abordagem quantitativa, sendo composto por uma 
amostra de 51 indivíduos, atendidos em um hospital 
universitário na cidade de João Pessoa. Foram coletados dados 
antropométricos como peso, altura e circunferência da cintura, 
e os exames de 25 hidroxi-vitamina D, TSH e T4 livre. Os 
resultados demostraram que 37 apresentaram excesso de peso 
segundo o IMC. Apresentaram risco 39 mulheres em relação a 
circunferência da cintura e 43 pela relação cintura/estatura. 
Quanto aos exames bioquímicos, 29 apresentaram TSH 
adequados, e 38 apresentaram T4 livre adequado. 30 
apresentaram a vitamina D, onde 15 tinham insuficiência. O 
estudo mostra a importância da conscientização da vitamina D 
e o seu papel fundamental para saúde da tireoide. 
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Palavras chave: Estado nutricional. Tireoide. Vitamina D. 
 

INTRODUÇÃO 

A glândula tireoide está localizada na porção anterior do 

pescoço e ela responde à estimulação do hormônio TSH 

(hormônio estimulante da tireoide) que é excretado pela 

hipófise. Quando estimulada é responsável pela síntese dos 

hormônios triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4) (MAHAN; 

ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2013). Estes hormônios 

tireoidianos exercem um papel importante no desenvolvimento, 

crescimento e metabolismo corpóreo. Entretanto, segundo 

Mezzomo e Nadal (2016), a função mais importante, é o seu 

papel no metabolismo das proteínas, lipídeos e dos 

carboidratos, além de elevarem o consumo de oxigênio e 

produção de calor.  

 Para Costanzo (2011), as anormalidades endócrinas 

mais comuns são os distúrbios dos hormônios tireoidianos, 

sendo os principais distúrbios o hipotireoidismo e o 

hipertireoidismo, podendo acometer desde crianças até idosos. 

Porém a maior incidência é em mulheres.  

O Hipotireoidismo é um estado clínico resultante da 

ausência ou insuficiência dos hormônios da tireoide (T4 e T3), 

para promover uma função orgânica normal (OLIVEIRA; 

MALDONADO, 2014). Já o hipertireoidismo, é o aumento da 

produção dos hormônios tireoidianos e o quadro clínico 

consequente da exposição dos tecidos- alvos ao excesso dessa 

produção hormonal é chamado de tireotoxicose (MAIA et al., 

2013). 

De acordo com Mahan, Escott- Stump e Raymond 

(2013), a avaliação dos distúrbios da tireoide começa com um 

exame do estado desta glândula, levando em consideração os 
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exames bioquímicos para ter-se um panorama geral, incluindo 

também o histórico dietético do paciente para avaliar os 

micronutrientes relacionados com a tireoide, em conjunto com 

os macronutrientes. Em relação ao ganho ou perda de peso, o 

índice de massa corporal, de acordo com Ricardo e Araújo 

(2002), permite identificar indivíduos com subnutrição, excesso 

de peso e obesidade. 

A deficiência dos hormônios tireoidianos leva a 

alterações corporais, que podem induzir ao surgimento de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como obesidade 

e dislipidemias, sendo assim, a depender do tipo de dieta do 

indivíduo, pode ser um fator de risco para o agravamento de 

distúrbios tireoidianos (MEZZOMO; NADAL, 2016).  

De acordo com Silva e Mura (2011), um dos métodos 

mais conhecido para avaliar o estado nutricional é o IMC (índice 

de massa corporal), onde este permite classificar o peso do 

indivíduo. Outro indicador antropométrico para avaliar a 

distribuição de gordura corporal é a relação cintura-estatura 

(RCE) sendo útil na identificação do risco cardiovascular, a 

utilização desta medida tem a vantagem de basear-se em 

medidas de fácil obtenção (PETRIBÚ et al., 2012). 

 Foi visto que a vitamina D tem função importante nas 

doenças auto-imunes, cânceres, síndromes metabólicas, 

doenças cardiovasculares e infecção. Além disto, baixos níveis 

deste micronutriente foi associado a doenças da tireoide 

autoimune (KIM, 2017). Segundo o mesmo autor, a vitamina D 

realiza um papel significativo na modulação do sistema 

imunológico, tendo a capacidade de suprimir o sistema imune 

adaptativo promovendo a tolerância imune, sendo benéfica 

para uma série de doenças autoimunes. 
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As doenças da tireoide são muitas vezes mal 

diagnosticadas e há pouco esclarecimento relacionado ao seu 

tratamento, como, a sua associação com fatores genéticos, 

ambientais e autoimunes (MAHAN; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2013). O status nutricional do paciente é de grande 

valia no funcionamento integro da tireoide, pois o tipo de dieta 

pode influenciar nos níveis hormonais desta glândula. Diante 

disto, este trabalho tem como intuito avaliar o perfil nutricional 

dos pacientes portadores de doenças da tireoide e sua relação 

com os níveis séricos de vitamina D.  

MATERIAIS E METÓDOS 

 Trata-se de um estudo de caráter transversal com 

abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa objetiva a 

validação das hipóteses, através da utilização de dados 

estruturados, estatísticos, analisando um número considerável 

de casos representativos (MATTAR, 2001).  

O estudo foi realizado no ambulatório de cabeça e 

pescoço do Hospital Universitário Lauro Wanderley durante os 

meses de maio a agosto de 2018. 

 Foram incluídos nessa pesquisa pacientes admitidos no 

ambulatório que apresentassem qualquer tipo de doenças da 

tireoide, de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 18 

anos, e que aceitaram participar da pesquisa assinando o termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Os parâmetros adotados para a avaliação nutricional 

foram as medidas antropométricas: o peso (kg), a altura (cm), 

índice de massa corporal (peso/ altura²), circunferência da 

cintura (cm) e a relação cintura-estatura, obtida a partir da 

divisão da circunferência da cintura (cm) pela estatura (cm). 

Foram utilizados os exames bioquímicos destes pacientes 

obtidos nos seus prontuários. E a partir disto foi avaliado os 
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parâmetros de controle dos hormônios tireoidianos, dos quais 

serão: TSH e T4 livre. Foi analisado também os valores de 

vitamina D. A partir dos dados antropométricos e bioquímicos, 

foi avaliado o perfil nutricional dos pacientes. 

Para mensurar o peso destes pacientes, eles foram 

postos descalços, em balança mecânica com capacidade para 

150 quilos. A medida da altura, foi mensurada com uma haste 

de metal, vertical de dois metros, com o paciente descalço 

calcanhares juntos e posição ereta, sendo expressado em 

centímetros (ROSSI; GALANTE, 2005). Diante destes 

resultados, será calculado o índice de massa corporal (IMC) 

através da relação do peso com o valor da altura ao quadrado 

(MAIA,2008).  

 Determinado o IMC, foi utilizado posteriormente a 

classificação do diagnostico nutricional de adultos, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação do diagnóstico do estado nutricional de 

adultos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2000). 

ESTADONUTRICIONAL                                   IMC (kg/(m)²) 

BaixoPeso                                                                  < 18,50 

Eutrófico                                                            18,50 – 24,99 

Sobrepeso/pré-obeso                                       25,00 – 29,99 

Obesidade                                                                  > 30,00 

       Fonte: OMS (2000) 

 

Em relação a medida da circunferência da cintura foi 

utilizado uma fita métrica. O indivíduo deve estar de pé e com a 

coluna ereta, então localiza-se o ponto mais alto do osso do 

quadril do indivíduo e a parte inferior das costelas deste, pede-
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se para o paciente expirar normalmente e coloca-se uma fita 

métrica em torno da cintura, ou seja, no meio dos dois pontos e 

evidencia-se a medida (ROSSI; GALANTE, 2005).  Para 

circunferência da cintura, a OMS (2000) estabelece como ponto 

de corte para risco cardiovascular aumentado em mulheres > 

80 cm e em homens > 94 cm. 

Através da medida da circunferência da cintura e da 

estatura do paciente foi realizada a razão cintura-estatura 

(RCE), para a discriminação da obesidade abdominal e risco 

cardiovascular, os pontos de corte sugeridos são > 0,5 para 

homens e mulheres (PETRIBÚ et al., 2012).  

Com relação aos exames bioquímicos, foram analisados 

os valores de T4 livre e TSH, sendo estes os exames dos quais 

foram obtidos através dos prontuários dos pacientes atendidos 

no ambulatório de cabeça e pescoço, para um melhor 

acompanhamento e avaliação do estado nutricional dos 

indivíduos (SOUZA et al. 2012).  De acordo com Teixeira et al. 

2013, ocorre produção normal TSH valores entre 0,45- 4,5 

mU/L. Já os valores de referência para o T4L são de 0,7-1,8 

ng/dL (CARVALHO; PEREZ; WARD, 2013). 

Para investigar a relação da vitamina D com as possíveis 

complicações geradas pelas doenças da tireoide, foi avaliado 

os níveis de 25 – hidroxivitamina D, onde os valores acima de 

30 ng/ml são considerados suficientes. (MACKAWY; AL-AYED; 

AL – RASHIDI, 2013). 

Os dados foram inseridos em uma ficha clínica e 

posteriormente foi utilizado o programa Stata 14.0 para análise 

e interpretação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do presente estudo 51 pacientes, sendo 46 

do sexo feminino, equivalendo a 90,20%. A média de idade da 
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amostra foi de 52,61 anos + 1,76, variando de 30 a 79 anos. 

Dado que se aproxima da literatura, a qual afirma que as 

doenças da tireoide são mais comuns a partir dos 50 anos. 

No Estudo de Envelhecimento e Saúde de São Paulo, 

realizado para avaliar a prevalência de distúrbios da tireoide em 

uma amostra populacional, com pessoas acima de 65 anos, dos 

1373 indivíduos, 835 eram mulheres, sendo destas 38,7% 

apresentaram doenças da tireoide e estavam tratando, 

enquanto que, dos 538 homens do estudo, 11,4% 

apresentaram as mesmas e estava sob controle (BENSENÕR 

et al., 2011).  

Conforme a AMBNS (2014), a prevalência do gênero 

feminino que possuem nódulos na tireoide é maior do que do 

masculino, apresentando uma variação de 19% a 67% em 

mulheres e idosos. 

De acordo com Lima (2014), o grande número de casos 

de distúrbios da tireoide em mulheres pode se dar devido a base 

autoimune ou consequência da própria fisiologia destas. 

Somado a isso, segundo o mesmo autor, este número mais 

expressivo para o sexo feminino pode ser devido a maior 

procura destas aos serviços de saúde, sendo mais 

preocupadas e cuidarem mais da saúde, quando comparadas 

ao sexo masculino. 

Dos diagnósticos apresentados pelos pacientes, 27 

apresentaram nódulo na tireoide, sendo a patologia com maior 

incidência no ambulatório, correspondendo a 52,94% de 

pacientes atendidos. E o que apresentou menor incidência foi o 

bócio multinodular e o hipertireoidismo, apresentado 1,96% do 

total cada um (Tabela 1).  

Aproximadamente 4% da população do mundo são 

acometidas por nódulos na tireoide, sendo este diagnóstico 
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mais comum em regiões carentes de iodo (CORDEIRO; 

MARTINI, 2013).  

 No estudo de Weber et al. (2017), quando investigado a 

epidemiologia dos transtornos da tireoide no estado de Santa 

Catarina entre os anos 2008 a 2015, foi registrado a ocorrência 

de 1312 internamentos, sendo em 2008 o maior número, com 

212. 

 

Tabela 1- Diagnóstico dos pacientes em atendimento no 

Ambulatório de Cabeça e Pescoço em um Hospital 

Universitário em João Pessoa – PB, 2018. 

Variáveis  Frequência  % 

Sexo   

Feminino 46 90,20% 

Masculino 5 9,80% 

Diagnóstico   

Bócio 

multinodular 

1  1,96% 

Hipotireoidismo  2 3,92% 

Nódulo na 

tireoide  

27 52,94% 

Tratamento de 

pós- 

tireoidectomia 

20 39,22% 

Hipertireoidismo 1 1,96% 

Total 51 100% 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Questionado os pacientes sobre sua sintomatologia, a 

principal queixa foi em relação ao ganho de peso (20%) e a 
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menos frequente foi quanto a tremores (1%) e alterações de 

apetite (1%). Dos sintomas referidos na ficha clínica, nenhum 

paciente relatou queixa quanto a sudorese e evacuações 

frequentes (Gráfico 1). 

O resultado corrobora com o achado de Medeiros et al. 

(2013), onde foi investigado a qualidade de vida de mulheres 

que haviam passado por tireoidectomia, 40% delas 

apresentaram fraqueza e ganho de peso. Porém os sintomas 

apresentados pelos pacientes não necessariamente estão 

relacionados a doenças da tireoide. 

 

Gráfico 1 – Principais queixas apresentado pelos pacientes 

portadores de doenças da tireoide atendidos no Ambulatório de 

Cabeça e Pescoço em um Hospital Universitário em João 

Pessoa – PB, 2018. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Avaliando o estado nutricional da população pelo IMC 

(kg/m²) foi possível observar que existiu maior prevalência de 

pacientes que apresentaram obesidade, correspondendo a 

39,21% do total, sendo dos 20 pacientes, 19 eram mulheres, 

representando 41,31% da população feminina e 1 era do sexo 

masculino, correspondendo a 20,0% do total de homens 

(Tabela 2). 

Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde 

(2014) correspondem aos resultados da pesquisa, onde 52,5% 

da população brasileira estão acima do peso. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que haja no mundo mais de 1 

bilhão de adultos com peso excessivo, sendo destes, 

aproximadamente 300 milhões apresentam obesidade 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003).  

No estudo de Sampaio (2011), foram avaliados o estado 

nutricional, utilizando-se o IMC, de 126 pessoas entre 16-74 

anos, no grupo controle, e no grupo caso 141 com câncer de 

tireoide (CDT), como resultado, o excesso de peso foi mais 

frequente entre os pacientes com CDT (60,1%) do que no grupo 

controle (40,8%).  

 Quando avaliado a distribuição de gordura mediante a 

circunferência da cintura (CC), foram avaliados 49 pacientes, 

dos quais 45 eram mulheres e 4 eram homens, sendo possível 

observar que 39 mulheres apresentaram risco de complicações 

metabólicas, correspondendo a 86,67% do total da população 

feminina. E dos 4 homens, 50 % apresentou risco (Tabela 2). 

No estudo de Janssen, Katzmarzyk e Ross (2002), foi 

visto que os indivíduos que possuem circunferência da cintura 

aumentada em qualquer categoria de IMC, apresentam risco 

maior para o desenvolvimento de doenças como: diabetes, 

hipertensão, dislipidemias e alterações metabólicas. 
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Velásquez-Meléndez et al. (2002) avaliaram em seu 

trabalho 791 mulheres na cidade de Belo Horizonte, foi 

encontrado que mulheres com circunferência da cintura 

aumentada, de acordo com os parâmetros da OMS, 

apresentam de 2 a 3 vezes mais chances de tornarem-se 

hipertensas do que aquelas com a circunferência adequada. 

 Quanto a razão cintura/estatura (RCE) foi realizada em 

49 pacientes, para relacionar o risco de desenvolvimento de 

complicações metabólicas, dos quais 43 do sexo feminino 

apresentaram risco aumentado, sendo 95,56% do total de 

mulheres, enquanto que os 3 homens, corresponderam a 75% 

do total destes (Tabela 2). 

No estudo de Sousa et al. (2011), foram inclusos 1720 

adultos, moradores de Florianópolis, foi utilizada a RCE para 

avaliar a obesidade central, onde foi visto que 44,0% 

apresentaram RCE elevado, apresentando uma proporção 

maior para homens, de 50,5%, do que para as mulheres, de 

38,9%.  

 

Tabela 2 – Caracterização antropométrica dos pacientes 

atendidos no Ambulatório de Cabeça e Pescoço em um 

Hospital Universitário em João Pessoa – PB, 2018. 

Frequência Mulheres Homens Total 

 N   % N   % N   % 

IMC (kg/m²)       

Eutrofia 12 26,09% 2 40% 14 27,45% 

Sobrepeso 15 32,61% 2 40% 17 33,33% 
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Obesidade 19 41,31% 1 20% 20 39,21% 

CC (cm)       

Sem risco  6 13,33% 2 50% 8 16,33% 

Com risco  39 86,67% 2 50% 41 83,67% 

RCE       

Sem risco  2 4,44% 1 25% 3 6,12% 

Com risco  43 95,56% 3 75% 46 93,88% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quando observado os resultados dos exames de TSH 

em relação aos gêneros, foi visto que a maioria (61,7%) 

apresentaram níveis adequados, acima de 0,45 mUI/mL, onde 

65,12% das mulheres apresentaram TSH adequado (Tabela 3). 

Dos exames de T4 livre, 40 pacientes apresentaram este 

exame, sendo 38 pacientes, ou seja, 95% da amostra, 

apresentou resultados adequados, entre 0,7 a 1,8 ng/dL, dos 

quais 35 eram mulheres, igual a 97,22% da amostra feminina e 

3 eram homens, sendo 75% destes. Ao total dos 43 pacientes 

que apresentaram T4 total/livre, 95,34% apresentaram 

resultado adequado. (Tabela 3). 

Em um estudo realizado por Tomaz et al. (2016) na 

cidade de Taubaté (SP) com 200 indivíduos acima de 60 anos, 

foi relacionado os níveis de TSH com o T4 livre para avaliar a 

prevalência de hipotireoidismo na população idosa, foi visto que 

53 apresentaram alterações no TSH, onde 14 idosos foram 

classificados como portadores de hipotireoidismo. 
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Nos últimos anos, estudos já vem mostrando a relação 

da vitamina D e doenças autoimunes, pois além de sua função 

na homeostase mineral e óssea, foi mostrado que este 

micronutriente tem potentes efeitos imunomoduladores tanto no 

sistema imune inato como adaptativo (UNAL et al. 2014). 

Quando existe a deficiência de vitamina D, existe uma maior 

expressão de antígenos leucocitários humanos e maior 

secreção de citocinas inflamatórias (VILELA; FERNANDES, 

2018). 

 Em relação a Vitamina D, apenas 30 pacientes 

apresentaram em seu prontuário este exame, onde metade 

obtiveram a 25-hidroxivitamina D > 30 ng/dL, ou seja, suficiente, 

assim como a outra metade apresentou insuficiência. (Tabela 

3).  

Em um estudo realizado pela National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) entre os anos de 

2005-2006, foi analisado os valores de vitamina D em 4.495 

norte-americanos, onde a prevalência de insuficiência foi de 

41,6% de adultos com mais de 20 anos (FORREST; 

STUHLDREHER, 2011). 

 

Tabela 3 – Caracterização dos exames bioquímicos dos 

pacientes atendidos no Ambulatório de Cabeça e Pescoço em 

um Hospital Universitário em João Pessoa – PB, 2018. 

Frequência Mulheres Homens Total 

 N   % N   % N    % 

TSH (mUI/L)       

Insuficiente 8 18,60% 2 50% 10 21,28% 
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Adequado 28 65,12% 1 25% 29 61,70% 

Elevado 7 16,28% 1 25% 8 17,02% 

T4 livre (ng/dL)       

Insuficiente 1 2,78% - - 1 2,70% 

Adequado 35 97,22% 3 75% 38 95,00% 

Elevado - - 1 25% 1 2,50% 

Vitamina D 

(ng/mL) 

      

Insuficiente 15 57,69% - - 15 50% 

Adequado 11 42,31% 4 100% 15 50% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Relacionando a 25 (OH) D dos pacientes com as 

medidas antropométricas, foi possível perceber que em relação 

ao IMC (kg/m²) dos 30 pacientes, 13 eram obesos (43,33%), 

dos quais 8 apresentaram insuficiência, representando 53,33% 

do total de pacientes com vitamina D em níveis baixos (Tabela 

4). 

 Em relação a circunferência da cintura e relação 

cintura/estatura, das 28 amostras que foram relacionadas a 

vitamina D com estes indicadores antropométricos, 14 (60,87%) 

apresentaram insuficiência e risco de desenvolver 

complicações metabólicas, de acordo com o a circunferência da 

cintura e 51,85% de acordo com a RCE (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Relação dos níveis de Vitamina D com as 

medidas antropométricas dos pacientes atendidos no 

Ambulatório de Cabeça e Pescoço em um Hospital 

Universitário em João Pessoa – PB, 2018. 

Vitamina D 

Dados 

antropométri

cos 

Insuficiente Adequado Total 

 N   % N   % N  % 

IMC (kg/m²)       

Eutrofia -   - 6 40% 6 20% 

Sobrepeso 7 46,67% 4 26,67% 11 36,67% 

Obesidade 8 53,33% 5 33,33% 13 43,33% 

CC (cm)       

Sem risco - - 5 100% 5 100% 

Com risco  14 60,87% 9 39,13% 23 100% 

RCE       

Sem risco  - - 1 100% 1 100% 

Com risco  14 51,85% 13 48,15% 27 100% 

Fonte: dados da pesquisa 
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Associando a vitamina D com o TSH e o T4 livre, não foi 

apresentado resultados significantes. Relacionando a 25(OH) D 

com o TSH, é possível identificar que dos 18 pacientes que 

apresentaram o TSH adequado, 66,67% (n=12) tinham 

insuficiência de vitamina D. Enquanto que, apenas 2 pacientes 

apresentaram baixos níveis de TSH e insuficiência de vitamina 

D.Com relação ao T4 livre, 26 pacientes apresentaram este 

hormônio adequado, sendo destes, 50% apresentou 

insuficiência de Vitamina D (Tabela 5).  

No presente estudo não foi encontrado uma relação 

significativa entre a vitamina D e os hormônios responsáveis por 

avaliar a função tireoidiana, o TSH e T4 livre. Mas, no estudo 

de Unal el al. (2014), realizado em Istambul, foram incluídos 415 

pacientes na pesquisa, e obteve-se como conclusão que 

aqueles que apresentaram níveis mais baixos de vitamina D e 

altos níveis de TSH, os autos anticorpos da tireoide tendem a 

serem mais altos, ou seja, apresentou maior impacto no sistema 

imunológico.  

 Em um estudo de Mazokopakis et al. (2015), foram 

estudados 218 individuos, na Grécia, com doenças da tireoide, 

destes 85,3% apresentavam deficiência da 25(OH) D, dos quais 

receberam suplementação de vitamina D3 por via oral durante 

4 meses. Ao final do estudo foi visto que, essa suplementação 

causou uma redução de 20,3% nos níveis séricos de anti-TPO. 

Este achado sugere que a deficiência de vitamina D pode estar 

relacionado ao agravamento de doenças da tireoide autoimune. 

Também foram avaliadas as características antropométricas 

dos pacientes através do IMC e circunferência da cintura, foi 

constatada uma diminuição de + 2,2 kg/m² apresentando-se 

como uma redução insignificante. 
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 No estudo de Mansournia et al. (2014), foram avaliados 

86 pacientes no Irã, o grupo controle foi constituído por 45 

pessoas saudáveis eutireoidianas e o de casos incluiu 41 

pacientes com hipotireoidismo autoimune, sendo 34 com 

hipotireoidismo subclínico. No grupo caso, os pacientes 

apresentaram um IMC maior (27,1 kg/m²) do que aqueles do 

grupo controle (26,8 kg/m²), não se apresentando como uma 

relação significativa (p>0,05), porém os pacientes do grupo 

caso apresentaram o TSH maior e vitamina D menor do que 

aqueles do grupo controle (p>0,05). Com isso, pacientes que 

foram suplementados com a vitamina D, foram associados a 

uma diminuição do risco de hipotireoidismo subclínico. 

 No estudo de Giovinazzo et al. (2016) realizado na Itália, 

apresentando 100 pacientes no grupo caso, recentemente 

diagnosticados com tireoidite de Hashimoto e 100 individuos 

saudáveis no grupo controle, foi visto uma prevalência de 

deficiência da vitamina D no grupo caso, de 70%, enquanto que 

no grupo controle, apenas 18% apresentaram (p<0,0001). Este 

estudo sugere que a deficiência desta vitamina pode contribuir 

para o desenvolvimento ou progressão da tireoidite de 

Hashimoto.   

 No desenvolvimento do presente estudo uma dificuldade 

encontrada foi em relação ao número de pacientes que 

apresentavam a vitamina D nos prontuários, isso é uma 

limitação encontrada nos serviços de nutrição de ter exames 

mais específicos do ponto de vista nutricional por não fazer 

parte do protocolo médico. 

 

Tabela 5 – Relação dos níveis de Vitamina D com os exames 

bioquímicos de TSH e T4 livre dos pacientes atendidos no 
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Ambulatório de Cabeça e Pescoço em um Hospital 

Universitário em João Pessoa – PB, 2018. 

Vitamina D 

Exames 

bioquímicos 

Insuficiente Adequado 

 N   % N   % 

TSH     

Insuficiente 2 25,00% 6 75,00% 

Adequado 12 66,67% 6 33,33% 

Elevado 1 25,00% 3 75,00% 

Total 15 50% 15 50% 

T4 livre     

Insuficiente 1 100% - - 

Adequado 13 50% 13 50% 

Elevado - - 1 100% 

Total 14 50% 14 50% 

Fonte: dados da pesquisa 

CONCLUSÃO 

 De acordo com os dados do presente estudo, pôde-se 

observar uma alta prevalência de excesso de peso cujo a 

maioria da população eram mulheres que apresentavam nódulo 
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na tireoide ou haviam sido submetidas a tireoidectomia pela 

presença dos mesmos. Não foram encontrados resultados 

significativos em relação aos hormônios tireoidianos e as 

medidas antropométricas dos pacientes, sendo necessário a 

presença de estudos mais consistentes sobre a influência da 

desregulação da tireoide no estado nutricional do indivíduo. 

 Com relação a vitamina D, não foram encontradas 

relações significativas entre este micronutriente e as medidas 

antropométricas dos pacientes, assim como não foi encontrado 

com os exames de TSH e T4, devido ao tamanho da amostra. 

A estrutura terciária do serviço onde o estudo foi realizado e o 

curto tempo de coleta é uma realidade que pode explicar a 

dificuldade para obtenção de um número mais expressivo de 

pacientes, principalmente no que diz respeito a vitamina D, já 

que é um exame não tão comum a nível ambulatorial de ser 

solicitado. 

 Portanto, é importante a conscientização da vitamina D 

e o seu papel fundamental para saúde da tireoide, sendo assim, 

são necessários estudos mais aprofundados em cima da 25 

(OH) D e do seu potencial imunomodulador e anti-inflamatório. 
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RESUMO: A prematuridade é considerada como o nascimento 
abaixo de 37 semanas de gestação e é um problema mundial, 
principalmente por sua relação com a mortalidade neonatal. 
Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os 
fatores maternos mais prevalentes relacionados à 
prematuridade na Maternidade Dr. Peregrino Filho (MPF), nos 
meses de agosto e outubro do ano de 2017. A amostra foi 
constituída por 22 recém-nascidos prematuros internados na 
Maternidade Dr. Peregrino Filho. Os dados foram coletados 
através dos prontuários dos prematuros internados nos setores 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade de Cuidados 
Intermediário Neonatal e Enfermaria Canguru. As variáveis 
incluíam dados sobre as mães. Os dados obtidos foram 
analisados e comparados à literatura existente. Entre os fatores 
de risco relacionados à prematuridade, houve grande 
frequência de idade materna inferior a 20 anos, verificou-se que 
a maioria das gestantes (n=11) fez o pré-natal de forma 
incompleta (menos de 6 consultas). Às intercorrências clínicas 
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mais prevalentes foram Infecção do Trato Urinário (ITU), 
Hipertensão Arterial, Doença Hipertensiva Específica da 
Gestação (DHEG). Houve 2 casos de uso de álcool e tabaco 
durante a gestação. A prematuridade é um problema de saúde 
pública complexo devido à relação existente entre os diversos 
fatores de risco desencadeantes desse evento e o pré-natal tem 
um papel fundamental na identificação destes fatores.  
Palavras-Chaves: Prematuridade. Gestação. Recém-Nascido. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo prematuridade é definido, como o nascimento 

abaixo de 37 semanas de gestação. Esta pode ser classificada 

como prematuridade moderada (32 semanas a 36 semanas de 

idade gestacional), prematuridade acentuada (28 semanas a31 

semanas de idade gestacional) e prematuridade extrema 

(inferior a 28 semanas de idade gestacional) (BRASIL, 2012). 

A prematuridade pode ser considerada um problema de 

saúde pública e uma das maiores causas de morbimortalidade 

perinatal. Dados mostram que em todo o mundo nascem 

anualmente 20 milhões de crianças prematuras ou com baixo 

peso. O Brasil situa-se entre os dez países com as taxas mais 

elevadas, responsável por 60% dos nascimentos prematuros do 

mundo (BRASIL, 2012). 

No que concerne à morbidade, existe a necessidade de 

internação e a longa permanência dos recém-nascidos 

prematuros, na maioria dos casos, em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN). Isso implica custos para o setor de 

saúde, devido ao fato de os prematuros estarem mais 

propensos a problemas respiratórios, oftalmológicos, 

neuromotores e cognitivos, quando comparados com os recém-

nascidos a termo (RIBEIRO, SILVA, MATTEUCCI, 2010).  
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Com relação à mortalidade, mais de um milhão dos 

prematuros morrem por ano no mundo, com taxa de parto pré-

termo e de morte decorrente do mesmo, distribuída de forma 

desigual (WHO, 2012). Com esse forte impacto sobre a 

morbidade e mortalidade, a monitorização da prematuridade é 

importante para avaliação do desempenho do sistema de saúde 

(RIBEIRO, SILVA, MATTEUCCI, 2010). 

Os fatores que influenciam tais desfechos gestacionais 

negativos inter-relacionam de forma complexa e se originam 

uma vez que a mulher está exposta a condições biológicas, 

sociais e ambientais durante a gestação. É importante destacar 

que cerca de 40% a 50% dos nascimentos prematuros ainda 

têm causas desconhecidas ou idiopáticas (CARVALHO et al., 

2016). 

O parto prematuro tem sido associado com vários 

fatores, tais como as condições socioeconômicas 

desfavoráveis, nutrição inadequada, baixo índice de massa 

corpórea (IMC) pré-gestacional, antecedente de parto 

prematuro, anemia, hábito de fumar e alcoolismo durante a 

gravidez, hipertensão arterial (HA), sangramento transvaginal, 

intervalo gestacional ≤ 1 ano,  infecção do trato urinário (ITU), 

ausência do controle pré-natal e controle pré-natal inadequado, 

idade materna inferior a 20 anos, idade materna superior a 35 

anos, pré-eclâmpsia, gravidez gemelar, dentre outros fatores 

(CRUZ et al., 2010; AHUMADA-BARRIOS, 2016). 

Crianças que nascem nessas condições de 

prematuridade estão sujeitas a várias doenças que complicam 

o período neonatal, como por exemplo: excessiva icterícia, 

dificuldade respiratória,infeções, doenças metabólicas, danos 

cerebrais e prejuízo neurológico. Além disso, evidencias 

associam a prematuridade com o desenvolvimento de alguns 
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agravos como hipertensão arterial, intolerância à glicose e 

dislipidemias tanto em crianças como em adultos (ALMEIDA et 

al., 2013). 

Dessa forma existe uma necessidade de controle dos 

diferentes fatores que podem estar associados à evolução e ao 

desfecho da gestação e condições de saúde do recém-nascido 

(SANTOS et al., 2014).  

No Brasil, a assistência pré-natal está entre os assuntos 

de maiores discussões e investimentos públicos na atualidade. 

Está consiste em um conjunto de procedimentos e cuidados dos 

quais fazem parte o pré-natal, o diagnóstico de gravidez, a 

classificação de risco gestacional desde a primeira consulta, 

além da suplementação alimentar para gestantes com baixo 

peso, vacinação antitetânica, avaliação do puerpério, entre 

outros cuidados (BRASIL, 2000). 

O Ministério da Saúde preconiza que a primeira consulta 

de Pré-Natal seja realizada até 120 dias de gestação e que 

sejam realizadas, no mínimo, seis consultas, sendo uma no 

primeiro trimestre gestacional, duas no segundo trimestre, três 

no terceiro trimestre e uma, até 42 dias do puerpério (BRASIL, 

2006). 

A assistência pré-natal pode contribuir para desfechos 

maternos e perinatais mais favoráveis ao permitir a detecção 

precoce e o tratamento oportuno de diversas doenças, além do 

controle de alguns fatores de risco que causam complicações à 

saúde da mulher e do recém-nascido (DOMINGUES et al., 

2012). 

Com base em todo esse contexto, torna-se 

indispensável, pois, que os fatores associados à prematuridade 

sejam identificados e corrigidos precocemente. Assim, o 

presente estudo tem como objetivo identificar os fatores 
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maternos mais prevalentes relacionados à prematuridade na 

Maternidade Dr. Peregrino Filho (MPF), nos meses de agosto e 

outubro do ano de 2017. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Tratou-se de um estudo exploratório, documental 

retrospectivo com abordagem quantitativa. O estudo foi 

realizado na Maternidade Dr. Peregrino Filho (MPF), que é 

referência para a assistência obstétrica e neonatal, localizada 

no município de Patos-PB no sertão da Paraíba. 

A população da pesquisa foi constituída pelos dados dos 

prontuários de recém-nascidos (RNs) prematuros da 

Maternidade Dr. Peregrino Filho, incluindo como amostragem 

22 RNs selecionados pelo método não-probabilístico por 

conveniência (COZBY, 2014). Como critérios de inclusão, 

participaram do estudo apenas RNs prematuros internados na 

MPF nos setores Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), Unidade de Cuidados Intermediários (UCIN) e 

enfermaria Canguru, nos meses de agosto a outubro de 2017, 

não necessariamente nascidos neste período. Os critérios de 

exclusão englobam os RNs nascidos de termo e aqueles que 

não tiveram atendimento na Maternidade Dr. Peregrino Filho. 

Os dados foram coletados através dos prontuários dos 

prematuros internados nos meses de agosto e outubro. As 

variáveis de importância para coleta de dados sobre as mães 

incluíam idade, ocupação, consultas pré-natais, alcoolismo, 

tabagismo, Hipertensão Arterial (HA), Infecções do Trato 

Urinário (ITU), etc. A coleta de dados foi realizada pelos 

pesquisadores, durante o estágio de nutrição clínica do curso 

de Nutrição das Faculdades Integradas de Patos- FIP, não 

havendo o contato direto entre o pesquisador, as mães e os 
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RNs. Os dados obtidos foram analisados e comparados à 

literatura existente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram incluídos, no presente estudo, 22 recém-nascidos 

prematuros, destes, 15 estavam internados na UTIN, 5 na UCIN 

e 2 na enfermaria canguru. Quanto à prematuridade dos bebês, 

14 foram classificados com prematuridade moderada, 7 com 

prematuridade acentuada e 1 com extrema. Resultados 

semelhantes foram encontrados no estudo de Varaschini, Molz, 

Pereira (2014), onde 15 recém-nascidos foram classificados 

com prematuridade moderada. Corroborando com tais 

pesquisa, o estudo de Oliveira (2015) evidenciou que dos 

nascimentos prematuros, a maioria foi de prematuros 

moderados. 

Com relação ao peso ao nascer, 16 foram classificados 

como recém-nascidos com baixo peso (RNBP) e 6 como recém 

nascidos de muitíssimo baixo peso (RNMBP). Este resultado é 

relacionado a classificação do peso ao nascer, onde recém-

nascidos com peso entre 2500 a 1501 gramas são 

considerados recém-nascido de baixo peso ao nascer (RNBP); 

recém nascidos com peso entre 1500 a 1000 gramas são 

considerados recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP); e 

recém-nascido com peso inferior a 1000 gramas são 

considerados recém nascidos de muitíssimo baixo peso 

(RNMMBP) (VARASCHINI; MOLZ; PEREIRA, 2015).  

Na avaliação da idade gestacional 14 foram classificados 

como Pequeno para a Idade gestacional (PIG), 5 como 

Adequado Para Idade Gestacional (AIG) e 3 como Grande Para 

a Idade Gestacional (GIG).  Para essa classificação foi utilizado 

a curva para prematuros de Babson e Benda (1976), atualizada 

por Fenton (2003), que contempla comprimento ("Lenght"), 
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perímetro cefálico ("Head Circumference") e peso ("Weight") e 

permite que os bebês sejam acompanhados semanalmente.  

A classificação é da seguinte forma: pequeno para a IG 

(PIG), quando este se encontra abaixo do percentil 10; b) 

adequado para a IG (AIG), quando se encontra entre percentil 

10 até 90; e grande para a IG (GIG), quando está acima do 

percentil 90. Para avaliação do Perímetro Cefálico e 

Comprimento segue-se a mesma referência de 

classificação.Com relação ao perímetro cefálico a maioria da 

amostra foi classificado como AIG, já com relação ao 

comprimento, boa parte estava PIG.  

Quanto ao número de mães, a pesquisa contou com uma 

amostra de 22 mães, estas se encontravam entre as faixas 

etárias de 16 a 28 anos conforme coletados nos prontuários, 

sendo 7 dessas, adolescentes. Pesquisas mostram que 

mulheres nas faixas etárias extremas (idade materna < 20 anos 

> 35 anos) apresentam maior chance de complicações 

gestacionais e comprometimento da evolução gestacional. 

Embora nas adultas haja relação com risco mais elevado de 

desenvolver pré-eclâmpsia, ruptura prematura das membranas 

e diabetes (FERREIRA JUNIOR, et al., 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a 

gravidez na adolescência como uma gestação de alto risco 

devido a repercussões sobre a mãe e ao recém-nascido (RN), 

além de acarretar problemas sociais e biológicos. Ela pode 

levar a consequências emocionais, sociais e econômicas para 

a saúde da mãe e seu filho e ocorre no extremo inferior da vida 

reprodutiva que é dos 10 aos 19 anos de idade (TRINDADE; 

BORGES, 2009). 

Khashan et al (2010) em estudo de coorte realiza do na 

Região Norte-Oeste da Inglaterra buscou investigar a relação 
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entre a gravidez na adolescência com nascimentos prematuros, 

comparando com mães adultas,  mostrou que as mães 

adolescentes tinham maior risco de parto prematuro e peso 

reduzido do bebê quando comparadas com as mães adultas. 

Em Pelotas, Rio Grande do Sul, um estudo de coorte de 

nascimentos concluiu que a idade materna jovem, esteve 

associada ao risco de prematuridade. No entanto, não fica claro 

se este fator de risco deve-se à imaturidade biológica ou a 

fatores socioeconômicos, como baixa escolaridade e baixas 

condições socioeconômicas (SILVEIRA et al., 2010). Dessa 

forma, o fator idade não indica, isoladamente, condição para o 

parto pré-termo, porém em conjunto com outras variáveis como 

doenças obstétricas, amplie consideravelmente o risco 

(SOUZA; BOTELHO, 2012).  

Quanto aos dados referentes à realização de consultas 

pré-natais, foi observado que das 22 mães participantes do 

estudo, apenas 5% (n=1) não realizou nenhuma consulta. Em 

relação ao número de consultas realizadas verificou-se que 

50% (n=11) das gestantes fizeram o pré-natal de forma 

incompleta (menos de 6 consultas) e apenas 45% (n=10) das 

mães realizaram entre 9 a 11 consultas, conforme Tabela 1. 

 

Tabela1. Classificação quanto a realização de consultas do pré-

natal e quantidade de consultas realizadas pelas mães dos 

prematuros nascidos. 

N= 22 

Variável N % 

Realização de Consultas de Pré-natal 

Sim 21 95 
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Não 1 5 

Número de Consultas Pré-natal que realizou 

Nenhuma 1 5 

Menos de 6 

consultas 

11 50 

Entre 9 a 11 

consultas 

10 45 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A assistências pré-natal são procedimento clínicos e 

educativos onde uma equipe multiprofissional irá atender a 

gestante, tento como finalidade a diminuição da morbidade e 

mortalidade materna-infantil. O acompanhamento pré-natal 

deve começar no primeiro trimestre da gestação para que se 

tenha um acompanhamento efetivo, pois quando as consultas 

não acontecem no início da gestação o acompanhamento do 

desenvolvimento do feto pode ficar prejudicado (ANDREUCCI; 

CECATI, 2011). 

O ministério da saúde (2005) estabelece que o número 

mínimo de consulta pré-natal deve ser seis, preferencialmente, 

uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no 

último. 

Ferreira Junior (2018) em seu estudo de revisão mostrou 

que a maioria das mulheres (n=31) realizou no mínimo três 

consultas, dados que corroboram com o presente estudo. 

Almeida et al. (2012), em estudo realizado no Maranhão, em 

levantamento para fatores desencadeantes do parto prematuro, 

relata que cuidado pré-natal ausente ou inadequado, contribui 
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para intercorrências clinicas durante a gestação e 

consequentemente evolução para parto prematuro.  

Resultados contrários ao presente estudo foram 

encontrados por Pereira et al. (2017) onde este mostra uma 

forte procura das gestantes por esse serviço, e ainda retrata 

que essa assistência é de boa qualidade, refletindo na 

satisfação da mãe e familiares e consequentemente prevenindo 

eventos indesejáveis no decorrer da gestação, parto e 

puerpério. 

A ausência de cuidados pré-natais está associada a um 

aumento do risco de baixo peso ao nascer, partos prematuros 

e mortalidade materna e infantil (SILVA, 2016). É muito 

importante a realização do pré-natal, pois é durante as 

consultas que o profissional da saúde vai realizar a detecção 

precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo 

um desenvolvimento saudável do feto e reduzindo os riscos 

gestacionais, além de realizar orientações e cuidados que 

possibilitam o fortalecimento da relação materno-fetal. 

(BENUTE et al, 2011). 

Portanto, é necessário conhecer o contexto de cada 

gestação, para a identificação de forma precoce dos fatores de 

risco que podem levar a ocorrência da prematuridade dos 

recém-nascidos. Desta forma, compete aos profissionais do 

serviço de saúde realizar o acompanhamento de pré-natal 

dessas gestantes, não só realizando consultas, mas também 

procurar identificar fatores que podem influenciar na saúde 

materno-fetal e tratá-los precocemente (OLIVEIRA; VIEIRA 

2015). 

De acordo com sua pesquisa, Pereira et al. (2017), 

mostra que na maioria das vezes a inadequação da 

participação do pré-natal está associado a vários fatores 



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO NASCIMENTO DE BEBÊS 
PREMATUROS EM UMA MATERNIDADE DO SERTÃO DA PARAÍBA 

634 
 

sugestivos da desigualdade social, revelando que os indivíduos 

socialmente mais vulneráveis recebem uma assistência falha, 

demonstrando a lei da inversão do cuidado a ser prestado, onde 

os recursos para atenção à saúde são distribuídos 

contrariamente às necessidades. 

Outras barreiras que interferem na utilização dos 

serviços de assistência pré-natal existentes são: baixo nível 

socioeconômico, mulheres sem companheiro, falta de 

disponibilidade e alto custo da assistência, alta paridade e 

história de complicações obstétricas. Aspectos políticos, 

culturais, religiosos, a rede de apoio familiar e social também 

influenciam (MEDEIROS, 2018). 

De tal maneira, é de grande importância que o serviço 

que as usuárias procuram seja de fácil acesso, como também, 

que os profissionais de saúde estejam aptos a realizarem um 

atendimento humanizado e de qualidade para a gestante. 

Consequentemente a mesma retornará às consultas 

subsequentes e obterá resultados eficazes na sua saúde e de 

seu feto (PEREIRA et al., 2017). 

Na pesquisa foram identificadas várias complicações 

durante a gestação, entre elas foram destacadas e 

apresentadas a principais, conforme figura 2. 

Conforme dados, entre as intercorrências clínicas 

observadas, a mais prevalente foi a Infecção do Trato Urinário 

(ITU), onde 55% (n=12) mães apresentaram o quadro. As 

infecções do trato urinário (ITU) são muito frequentes durante o 

período gestacional, chegando a ser a terceira ocorrência 

clínica mais comum devido às mudanças anatômicas e 

fisiológicas do trato urinário, que ocorrem durante esse período 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2012). Sabe-se hoje que 

as infecções do trato urinário e suas complicações no período 
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gestacional podem resultar em casos de prematuridade, baixo 

peso ao nascer e na morte fetal (SALCEDO et al, 2010). 

Figura 1. Principais intercorrências clínicas observadas nas 

mães da maternidade Peregrino Filho – agosto/outubro 2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2017. 

 

No estudo feito por Oliveira e Vieira (2015), foi 

encontrado resultados semelhantes, onde 13 gestantes 

apresentaram, infecção do trato urinário. Dentre as 

complicações do período pré-natal apresentadas no estudo de 

Bulhões et al. (2017) a infecção do trato urinário foi a segunda 

intercorrência clínica mais comum. Resultados que entram em 

concordância com o presente estudo.  

Em uma pesquisa realizada no Município de Marechal 

Cândido Rondon – PR, Pagnonceli et al. (2010) descrevem que 

das 19 gestantes com amostras positivas para infecção urinária, 

apenas 16% (n=3) delas relataram antes da realização do 

exame, que apresentavam sinais e sintomas que indicassem 

uma infecção urinária. Isto é preocupante, pois devido a 

54%

14%

9%

23%

ITU

HTA

DHEG

Sem intercorrências
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gestante não sentir manifestações que indiquem infecção, este 

problema pode passar despercebido, e consequentemente 

levar ao parto prematuro do bebê (JACOCIUNAS; PICOLI, 

2007). 

A segunda intercorrência clínica mais observada foi a 

HTA, no qual 14% (n= 3) mães apresentaram o problema. A 

HTA é considerada a principal causa de morbimortalidade 

materna e fetal. Em gestantes é definida pela presença de 

pressão sistólica igual ou maior que 140 mmHg e diastólica 

igual ou maior que 90 mmHg (NÓBREGA et al., 2016).  

Gestantes com hipertensão estão predispostas a 

desenvolver complicações como o deslocamento prematuro de 

placenta, hemorragia cerebral, falência hepática e renal.  Entre 

as complicações fetais está a prematuridade e baixo peso ao 

nascimento (SOUZA et al., 2014). 

A terceira intercorrência clínica observada foi a Doença 

Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), no qual 9% (n=2) 

mães apresentaram a doença. A DHEG é o distúrbio mais 

comum na gestação e caracteriza-se por hipertensão 

acompanhada de proteinúria e/ou edema. As complicações 

mais frequentes associadas ao feto são, restrição do 

crescimento intra-uterino, redução do suprimento de oxigênio e 

nutrientes, baixo peso ao nascer e a prematuridade (SILVA, 

2016). 

Em relação as essas duas patologias (hipertensão e 

DHEG), à hipertensão arterial na gestação pode ser uma 

doença pré-existente, ou seja, não induzida pela gravidez, mas 

agravada pela mesma. Entretanto, a DHEG conhecida como 

pré-eclâmpsia, é uma espécie de má adaptação do organismo 

da mulher à gravidez (SILVA, 2016).  
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Corroborando com o presente estudo, Azevedo et al., 

(2014), em sua revisão sistemática, as intercorrências mais 

encontradas foram: a pré-eclampsia, a eclâmpsia, HELLP, o 

abortamento, a infecção urinária e a ruptura prematura das 

membranas ovulares, entre outros. Além do mais, os trabalhos 

avaliados confirmaram que a gestante adolescente estaria mais 

propícia ao aumento de intercorrências maternas que uma 

gestante adulta. Resultados que também entram de acordo com 

o encontrado nesse estudo. 

Almeida et al., (2012) mostraram em sua pesquisa que 

entre as principais intercorrências clinícas encontradas durante 

a gestação das mães de prematuros estavam a DHEG, e 

associação da DHEG e ITU.  

A DHEG também tem sido uma patologia associada com 

mães primigestas, onde a incidências de pré-eclampsia tem 

sido maior nas mulheres de primeira gestação do que nas 

multíparas (SILVA, 2016).  

De acordo com COSTA e HEILBORN (2006) a DHEG, 

anemia, infecção urinária, são problemas comuns entre as 

adolescentes grávidas e que quanto menor a idade maior é a 

probabilidade de desenvolver uma dessas comorbidades o que 

confirma a idade precoce da mãe como um fator de risco. Do 

mesmo modo GOLDENBERG, FIGUEIREDO e SILVA (2005) 

relatam que a complicação médica de maior relevância durante 

o período gravídico-puerperal é a DHEG. 
Gonçalvez, Fernandes e Sobral (2005) constatou que 

uma maior incidência da DHEG nas primigestas, onde das 22 

mulheres com história de DHEG, 9 eram primigestas. Esse 

resultado corrobora com os dados da nossa pesquisa, pois no 

que diz respeito ao número de gestações a maioria das mães 

(n=13) dos prematuros tiveram apenas uma gestação.  
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No presente estudo houve 2 casos de uso de alcoolismo 

e tabagismo durante a gestação, sendo estes dois casos em 

adolescentes.  Maria et al. (2015) encontrou resultados 

semelhantes, a prevalência de consumo de tabaco durante a 

gestação foi de 14% (22), destas 3,2% (5) fumaram menos ou 

até 3 meses de gestação e 10,8% (17) continuaram o hábito 

tabagístico até o fim da gravidez. Das fumantes, 35,3% (6) 

referiram fumar 10 ou menos cigarros/dia, 41,2% (7) de 11 a 20 

e 23,5% mais de 20. 

As gestantes que fazem uso de cigarro e álcool devem 

ser classificadas dentro das gestações de risco, pois o consumo 

de bebidas alcoólicas durante a gestação tem sido assunto 

amplamente estudado pela comunidade científica, tendo em 

vista as várias repercussões diretas para o feto, sendo a 

síndrome alcoólica fetal (SAF) a mais conhecida e mais grave 

entre elas. Já o uso do cigarro durante a gestação associa-se 

ao maior risco de intercorrências maternas. O tabagismo 

compromete também o sistema imunológico da mãe, aumenta 

o risco de abortamento e partos prematuros (SANTOS et al., 

2014; MARIA et al., 2015). Ainda segundo esses autores, o uso 

do álcool e tabaco durante a gestação é uma problemática 

evitável, devendo ser motivo de acurada investigação durante 

o pré-natal. 

 

CONCLUSÃO 

 

Entre os fatores de risco relacionados à prematuridade 

nos RNs investigados neste estudo, houve grande frequência 

de gestação precoce, primigestas, idade materna inferior a 20 

anos, inadequado número de consultas pré-natal, infecção do 
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trato urinário (ITU) e hipertensão arterial (HA) e a Doença 

Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). 

A prematuridade é um problema de saúde pública 

complexo devido à inter-relação existente entre os diversos 

fatores de risco desencadeantes desse evento e o pré-natal tem 

um papel fundamental na identificação destes fatores. Assim é 

importante atentar para a necessidade de estimular a 

assistência pré-natal em todos os estágios da gestação, a fim 

de minimizar os nascimentos prematuros, reforçar o tratamento 

das intercorrências e o encaminhamento para tratamentos de 

maior complexidade, caso seja necessário. 
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RESUMO: As técnicas de reprodução assistida aumentaram a 
prevalência das gestações múltiplas, aumentando assim, o 
risco de intercorrências. O objetivo da presente revisão destina 
ao levantamento de dados sobre as condutas nutricionais 
referentes às necessidades energéticas, e de micronutrientes, 
distribuição de macronutrientes, e estimativa de ganho de peso 
nas gestações múltiplas. Foram utilizadas as bases de dados 
Pubmed, Google Scholar, periódicos internacionais e sites 
nacionais e internacionais, utilizando os termos indexadores 
“Pregnancy triplet”, “Nutricional requirements”, “Pregnancy”, 
“Twins”, “Barbara Luke nutrition pregnancy multiple”, 
“Micronutrients”, “Food”, “Interação fármaco nutriente”, “Fish 
Pregnancy”, “Suplementação de Ferro e Ácido Fólico” e 
“DATASUS Nascidos vivos”. Existem poucos estudos sobre 
ganho de peso em gestações trigemelares, e estes sugerem 
que deve ser programado de acordo com o IMC pré-
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gestacional, devendo ocorrer de forma precoce, considerando 
o maior número de fetos, menor tempo de gestação e aumento 
de fetos com baixo peso. As necessidades energéticas 
encontram-se aumentadas em relação a gestações únicas e a 
distribuição dos macronutrientes visa o aumento da oferta de 
proteínas, redução de carboidratos e aumento dos lipídios. A 
anemia é mais prevalente entre gestantes de múltiplos. As 
recomendações para o ganho de peso, necessidades 
energéticas e de micronutrientes ainda não são claras e não 
possuem evidências suficientes para a definição de uma 
conduta nutricional no manejo de gestações múltiplas. 
Palavras-chave: Gestação Múltipla; Recomendações 

Nutricionais; Ganho de peso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O retardo na procriação, fertilização in vitro e maior 

acesso e utilização das técnicas de reprodução assistida, 

aumentando o número de fetos por gestação, sendo mais 

observado nas últimas três décadas (WEISSMAN, et al., 2013). 

Este tipo de gestação representa maior risco materno 

fetal, quando comparado a gestações únicas. As complicações 

mais prevalentes incluem, síndrome de transfusão gêmeo-

gêmeo, restrição de crescimento intrauterino, transtornos 

hipertensivos da gravidez, diabetes gestacional, anemia, parto 

prematuro e lactentes de baixo peso (BRICKER, 2014). 

Weissman e Drugan (2016) apontam para as alterações 

fisiológicas nas gestações múltiplas quando comparadas as 

gestações únicas, a exemplo da tolerância à glicose ser 

reduzida por efeito do aumento nos níveis de hormônios da 

placenta, que apresenta massa aumentada em gestações 

multifetais. 
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A avaliação precoce, determinação da corionicidade, o 

aumento das necessidades nutricionais, suplementação 

adicional de Ferro e Ácido Fólico, bem como, ganho adequado 

de peso e aconselhamento materno, são necessários no 

gerenciamento das gestações múltiplas (STONE; KOHARI, 

2015). 

Nesse aspecto, o fornecimento de nutrientes através da 

dieta tem um papel importante para a gestação múltipla. A 

escolha da quantidade dos nutrientes que compõem a dieta 

influência diretamente na saúde materno-fetal; a exemplo do 

equilíbrio da ingestão calórica, ofertados por meio dos 

macronutrientes, e os micronutrientes como, as Vitaminas C, E 

Tiamina e os minerais, Magnésio, Cálcio e Zinco, além de 

nutrientes específicos como o ômega-3 (BRICKER, et al., 

2015). 

Dada a falta de evidências para as recomendações das 

necessidades nutricionais em gestações múltiplas, algumas 

condutas são adotadas ou adaptadas para este público. 

Este estudo pretende identificar quais as 

recomendações nutricionais para gestações múltiplas, quais as 

condutas nutricionais, quanto ao acompanhamento do ganho 

de peso, a oferta de calorias e distribuição dos macronutrientes 

e micronutrientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de uma pesquisa de revisão da literatura, de 

caráter descritivo e transversal. Envolve a busca e análise de 

artigos científicos, por meio das bases de dados Pudmed, 

Google scholar, e sites e periódicos internacionais e nacionais, 

em estudos retrospectivos em humanos publicados nos últimos 
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5 anos, no intervalo entre 2013 e 2018. Foram utilizados os 

termos indexadores, “Pregnancy triplet”, “Nutricional 

requirements”, “Pregnancy”, “Twins”, “Barbara Luke nutrition 

pregnancy multiple”, “Micronutrients”, “Food”, “Interação 

fármaco nutriente”, “Fish Pregnancy”, “Suplementação de Ferro 

e Ácido Fólico” e “DATASUS Nascidos vivos”, “proteína do soro 

do leite” bem como, busca por nomes de autores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Dos 14.587 artigos identificados, foram selecionados 24 

artigos para compor a presente revisão. Entre as 

recomendações de ganho de peso mais citadas estão as do 

Institute of Medicine (2009) e da Diretriz NICE (2011) para o 

acompanhamento pré-natal. Destacam o estabelecimento do 

ganho de peso partindo do Índice de Massa Corporal (IMC) pré-

gestacional.  

Destaca-se que no ano de 1998 nos Estados Unidos, 

observou-se o pico de gestações múltiplas (195,3/100.000 

nascidos vivos), quando comparado aos dados de 2016 com 

uma redução na ordem de 48% (MARTIN, et al, 2017). 

No Brasil, dados do Departamento de Tecnologia do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), revelam os nascidos 

vivos por Região segundo o tipo de gestação em 2016. Na 

Região Sudeste foi registrada maior prevalência do nascimento 

de gêmeos (25.567), enquanto a Região Centro-Oeste obteve 

o menor registro (4.658). Para as gestações triplas ou mais a 

Região Sudeste se manteve com maior prevalência (703), ao 

passo que, na Região Norte foram descritos 59 ocorrências 

naquele ano.  
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Em 1998, a Região Sudeste já apresentava maior 

prevalência (22.992), porém, a menor foi observada na Região 

Norte (3.601) para gêmeos. Já entre trigêmeos ou mais, a 

Região Nordeste se destacava (1.466), enquanto que, na 

Região Sul (265) foi registrado menor ocorrência deste tipo de 

gestação (BRASIL, 2018). 

 

GANHO DE PESO GESTACIONAL 

  

Bricker (2015) ressalta as recomendações da diretriz 

NICE para o acompanhamento pré-natal nas gestações 

múltiplas, onde orienta a necessidade dos cuidados para 

qualquer gestação e o adicional para este público, 

recomendando maior monitoramento pela equipe de saúde, 

suporte multidisciplinar e cronograma de consulta. 

Nesse aspecto, o parecer nº 548 do comitê do Colégio 

Americano de Obstetras e Ginecologistas (2013), ressalta a 

influência do ganho de peso durante a gestação e destacam a 

diretriz para ganho de peso em gestações gemelares do IOM, 

determinam ganho de peso de acordo com as faixas do IMC 

pré-gestacional, como sendo: baixo peso (IMC <18,5), peso 

normal (IMC 18,5-24,9) 16,8 a 24,5kg ou 37 a 54 libras, excesso 

de peso (IMC 25-29,9) 14,1 a 22,7kg ou 31 a 50 libras e obesos 

(IMC ≥ 30) 11,3 a 19,1kg ou 25 a 42 libras.  

Morikawa et al. (2013) observaram que o ganho de peso 

materno semanal e total aumentou conforme o aumento do 

número de fetos; e que, a idade gestacional no momento do 

parto diminuiu com o aumento do número de fetos. No entanto 

gestantes com baixo peso foram associadas a lactentes 

pequenos para a idade gestacional e prematuridade, sem 

influências do número de fetos. Quanto maior o IMC, menor o 
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ganho de peso semanal e total, tanto em gestações únicas, 

quanto múltiplas. 

  No acompanhamento do ganho de peso de gestantes 

trigemelares, 50,0% iniciaram o tratamento com peso normal, 

21,6% com sobrepeso, 24,1% obesas e 4,3 abaixo do peso, 

numa média de 31,8 semanas de gestação. Foi observado 

aumento da incidência de pré-eclâmpia de acordo com o ganho 

de peso semanal, elevando a 18,2% no ganho inferior a 0,5 

libras/semanas, a 34,4% no ganho entre 0,5 (0,23kg) e 1,49 

(0,68kg) libras/semana e 47,5% em gestantes que ganharam 

≥1,5 (0,68) libras/semana, considerando o IMC pré-gestacional, 

conforme diretrizes do IOM que classifica o ganho de peso 

como baixo, moderado e excessivo em gestações gemelares, 

respectivamente. As gestantes com IMC ≥ 30 são mais 

propensas a desenvolverem pré-eclâmpsia (JOHNSTON et al., 

2017). 

 Luke e Eddib apud Johnston et al. (2017), 

acompanharam o ganho de peso materno precoce, antes da 24ª 

semana de gestação trigemelar de 194 mulheres, observando 

crescimento fetal, peso ao nascer e idade gestacional no parto. 

Gestantes com peso normal e baixo peso de acordo com o IMC 

pré-gestacional que tiveram um ganho inferior a 36 (16,3kg) 

libras/24 semanas, apresentaram menor duração da gestação 

e menor peso fetal ao nascer. No acompanhamento de 56 

gestantes trigemelares, as que ganharam >20,5kg ao longo da 

gestação, obtiveram uma média de 5 semanas de gestação 

prolongada; (33,1 semanas), ao passo que, um ganho inferior a 

15,9kg/semana alcançaram aproximadamente 28,4 semanas. 

  O Quadro 1 a seguir reúne as recomendações para o 

ganho de peso nas gestações múltiplas. As Diretrizes do IOM 

propõem o ganho considerando o IMC pré-gestcional nos casos 
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de gestações gemelares. Já as demais referências sugerem 

estimativas de ganho de peso para toda gestação sem propor 

intervenção de acordo com o estado nutricional inicial da 

gestante pela falta de evidências. 

 

Quadro 1. Resumo das recomendações de ganho de peso para 
gestações múltiplas. 
Referência 
 

Tipo de gestação  Recomendação 

IOM (2009) Gemelar Peso normal (IMC 
18,5-24,9) 16,8 a 
24,5kg ou 37 a 54 
libras. 
Excesso de peso 
(IMC 25-29,9) 14,1 a 
22,7kg ou 31 a 50 
libras. 
Obesos (IMC ≥ 30) 
11,3 a 19,1kg ou 25 
a 42 libras. 
 

Eddib apud 
Johnston et al. 
(2017) 
 

Trigemelar >20,5kg ao longo da 
gestação. 

Stone e Kohari 
(2015) 

Trigemelar ou mais Entre 35 e 45 libras 
(15,9kg-20,4kg), 
com ganho de 36 
(16,3kg) libras em 
24 semanas. 

Fonte: Stone e Kohari, 2015; Eddib apud Johnston et al., 2017; Comitê do 

ACOG sobre Prática Obstétrica, 2013. 

 

  Stone e Kohari (2015) em estudo sobre o manejo de 

múltiplos de ordem superior  destacam recomendações de 

ganho de peso em gestações de trigêmeos variando entre 35 
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(15,9kg) e 45 (20,4kg) libras e mantém a sugestão do ganho de 

peso de 36 (16,3kg) libras em 24 semanas. 

 O programa de Múltiplos da Universidade de Michigan 

que acompanha o ganho de peso através da circunferência 

muscular do braço e a prega cutânea tricipital, conforme 

recomenda a Organização Mundial da Saúde, tem observado 

acúmulo de gordura materna no primeiro e segundo semestres 

e redução no terceiro, demostrando a utilização das reservas 

quando são requeridas maiores demandas de energia, 

conforme esperado em qualquer gestação (LUKE, 2015). 

 

NECESSIDADES ENERGÉTICAS E DISTRIBUIÇÃO DE 

MACRONUTRIENTES 

 

  Sobre a necessidade energética nas gestações 

multiplas, Luke (2015) destaca a recomendação do Higgins 

Intervention Program da adição de 1.000 kcal e 50g  

proveniente das proteínas. Aconselha ainda o esquema 

dietético das três refeições com maior aporte calórico e três 

lanches por dia. Visando as baixas concentrações de glicose 

em jejum e a resposta exacerbada da insulina frente a ingestão. 

  De acordo com Luke apud Bricker et al. (2015); dietas 

distribuídas em 20% de proteínas, 40% de lipídios visando 

fornecer mais calorias com menor volume, e 40% de 

carboidratos com baixo índice glicêmico, evitando flutuações da 

glicemia, demostraram melhor crescimento fetal em gestações 

gemelares, comparadas a dietas ricas em carboidratos que foi 

associada a ganho de peso inadequado, bem como, 

descontrole glicêmico e menor crescimento fetal. 

Recomendações semelhantes foram descritas em estudos 

anteriores.  
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  Weissman e Drugan (2016), ao analisar a tolerância à 

glicose através dos testes de estímulo com glicose e teste oral 

de tolerância a glicose (TOTG), demonstraram que gestação 

múltipla tem influência na resistência à insulina e aumenta 

proporcionalmente ao número de fetos. Portanto, os níveis 

médios de glicose foram menores nas gestações únicas (108 

mg/dl), maiores nas gemelares (120mg/dl) e ainda maior nas 

trigemelares (129mg/dl), após o teste de estímulo com glicose, 

apresentando-se persistente também ao TOTG, com 

normalização em até 3 horas.   

 Segundo Kennaug e Butte apud Manta-Vogli et al. (2018) 

a oferta de aminoácidos ao feto em desenvolvimento visa o 

alcance dos requisitos adicionais de proteínas, relacionados à 

síntese proteica, reações de conversões à outros substratos e 

oxidação. Este fornecimento deve atender aos requisitos e 

adaptações fisiológicas materno-fetal, que ocorrem de acordo 

com o estágio da gestação, onde a demanda de proteína para 

a deposição nos tecidos, ocorre de forma reduzida no primeiro 

trimestre e aumenta de forma gradual conforme a evolução da 

gestação, sendo mais significativa no último trimestre, como 

esperado em qualquer gestação. 

 Para Sá et al. (2016) em situações onde a ingestão de 

proteínas a partir da alimentação não atinge as necessidades 

diárias, pode-se suprir esta demanda com o auxílio de 

suplementos como de proteína do soro do leite ou albumina da 

clara do ovo, onde esta última representa uma opção mais 

barata. Haraguchi apud Siqueira et al. (2013) caracteriza a alfa 

e beta-lactoglobulina, albumina de soro bovino e 

imunoglobulinas, proteínas do soro do leite, como proteínas de 

alto valor biológico, em decorrência da alta qualidade do seu 

perfil de aminoácidos essenciais. 
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 Elango e Bala (2016) destacam um estudo realizado em 

Nova York com gestantes de baixo nível socioeconômico, em 

que relatam aumento do risco de nascidos pequenos para a 

idade gestacional, associados a suplementação proteica 

ofertando valores superiores a 34% das necessidades 

energéticas totais. 

 A composição da gordura fornecida durante a gestação, 

assume fundamental importância, especialmente a proporção 

entre os tipos de gorduras. A exemplo das gorduras 

insaturadas, como o ácido docosahexaenóico (DHA), requerido 

no crescimento e desenvolvimento fetal de tecido cerebral e da 

retina. Sendo a qualidade das gorduras mais decisiva que o 

total fornecido (MARANGONI. et al., 2016). 

 O Food Drug Administration (2017) atualizou 

recomendações sobre a ingestão de peixes destinados ao 

consumo por gestantes, mulheres que pretendem engravidar ou 

lactantes, sobre o nível de segurança do consumo, relacionado 

aos teores de Mercúrio; considerando como melhores escolhas 

os peixes: anchovas, bacalhau, cavala atlântica, pescada, 

arenque, salmão, sardinha, truta de água doce. Já os peixes 

com maiores teores de Mercúrio a exemplo de: atum patudo, 

cavala, marlin, peixe relógio e tubarão, não são indicados o 

consumo. 

Luke apud Kominiarek (2016) destaca a falta de 

evidências científicas que estabeleçam condutas para o 

gerenciamento nutricional de gestações trigemelares e 

quadrigemelares, porém, sugerem um manejo semelhante ás 

gestações com gêmeos. 
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RECOMENDAÇÕES DE MICRONUTRIENTES 

 

  Numa coorte de gestações múltiplas, sobre o status de 

Ferro sérico durante a gravidez e o parto; verificou-se que a 

concentração da Ferritina Sérica (menor que 12µg/L) das 73 

mulheres, foi associado a depósitos de Ferro esgotados mesmo 

em uso da suplementação pré-natal padrão (RU et al., 2016).  

  Neste estudo foi identificado aumento na prevalência da 

anemia entre o primeiro e o terceiro trimestre. Demostrando 

uma relação entre a hemoglobina materna e o estágio 

gestacional; onde a redução se deu mais expressivamente no 

estágio inicial (até a 25ª semana) com discreta elevação a partir 

da 30ª semana gestacional. Uma boa parte das gestantes 

(45%) apresentaram anemia no terceiro trimestre, superando 

quatro vezes o esperado para mulheres com  gestações únicas. 

Período referido para o aumento de 50% a 100% da volemia 

nos casos de gestações múltiplas de acordo com Malone apud 

Ru (2016).  

  Na gestação ocorrem ajustes fisiológicos como o 

aumento do número de glóbulos vermelhos e do volume 

plasmático materno. Esse aumento é descrito em proporções 

diferentes para estes componentes, o aumento da volemia se 

dá de forma mais acentuada, gerando hemodiluição e anemia 

durante a gravidez (KOMINIAREK, et al., 2016). 

  No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio do Programa 

Nacional de Suplementação de Ferro, determina para gestantes 

a partir da 20ª semana a dosagem profilática diária de 60mg de 

Ferro elementar (Sulfato Ferroso) e 5mg de Ácido Fólico 

durante toda gestação (BRASIL, 2018). Esta iniciativa não 

fornece nenhuma informação adicional para gestações 
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múltiplas, indicando que este grupo segue as mesmas 

recomendações das gestações únicas. 

  Na avaliação de suplementos multivitamínicos 

destinados à gestantes, foi demonstrado que o Ferro foi 

encontrado em todos os suplementos em doses iguais ou 

superiores às recomendações, sendo a maior dose atingindo 

202%. Embora já se reconheça que as necessidades de Ferro 

estejam mais acentuadas nas gestações múltiplas, ainda não 

se tem parâmetros definidos para esta situação. Sabe-se que o 

alcance das recomendações médias diárias por meio de um 

multivitamínico pode ser excessiva, em virtude da oferta por 

meio da dieta, desde que esta seja adequada. No entanto, em 

condições de carência, o ideal é que a suplementação atinge 

100% das necessidades médias recomendadas de Ferro e 

Ácido Fólico, bem como, de outros nutrientes (ROCHA, et al., 

2014).   

  O uso do suplemento Sulfato Ferroso não é indicado 

concomitante à ingestão de derivados do leite, Sais de Cálcio 

ou Magnésio; bem como, alimentos que contenham Ácido 

Fítico, pois estes diminuem a sua absorção e interferem na 

biodisponibilidade, em virtude da interação fármaco/nutriente. O 

Ácido Ascórbico, ao contrário, favorece a sua absorção 

(ARAÚJO et al., 2013). 

  Por outro aspecto, tem-se que destacar que o excesso 

de Ferro pode causar irritação ou erosão do trato 

gastrointestinal, oxidação das membranas plasmáticas e outros 

componentes celulares como, proteínas e DNA. Suplementos 

contendo Ferro podem contribuir à quadros de constipação e 

outras queixas gastrointestinais incluindo náuseas e vômitos ou 

diarreia, dependendo da dosagem e liberação deste elemento 
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no estômago. O que recomenda-se a administração após as 

refeições (PEÑA-ROSAS, et al., 2015). 

  Luke (2015) recomenda a suplementação diária de 

alguns micronutrientes em gestações múltiplas, com 3g de 

Cálcio, 45mg de Zinco e 1,2g de Magnésio. Jovem e Goodnight 

apud Kominiarek (2016) sugerem para gêmeos 1.000UI/dia de 

Vitamina D e de 2.000-2.500mg de Cálcio/dia e 1mg/dia de 

Ácido Fólico, considerando que anemias provocadas por 

carência deste micronutriente, é oito vezes mais incidente que 

em gestações únicas. 

  De acordo com Araújo et al. (2013) o Carbonato de 

Cálcio pode sofrer interações com alguns nutrientes, entre eles: 

o Ácido Fítico presente em cereais, sementes, grãos e 

castanhas; o Ácido Oxálico encontrado no nabo, amendoim, 

cacau, feijão e espinafre, diminuem a absorção Cálcio, e este 

pode reduzir a absorção do Ferro. 

 Jovem e Goodnight apud Kominiarek (2016) sugerem 

algumas recomendações de micronutrientes para gêmeos. 

Sendo 1.000UI/dia de Vitamina D e de 2.000-2.500mg de 

Cálcio/dia e 1mg/dia de Ácido Fólico, considerando que 

anemias provocadas por carência deste micronutriente, é oito 

vezes mais incidente que em gestações únicas. 

 Tendo em vista a grande demanda de micronutrientes na 

gestação e os maiores requisitos nas gestações múltiplas, faz-

se necessário mais estudos que possibilitem o estabelecimento 

das necessidades nutricionais para gestações multifetais, 

especialmente de ferro, o qual a dosagem padrão para 

gestações únicas demonstram ser insuficientes. 

  A dieta deve representar o principal meio de oferta dos 

micronutrientes, sendo ela adequada e variada para todos os 

nutrientes, especialmente aqueles que são mais requeridos 
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durante a gestação. Deve-se atentar a biodisponibilidade dos 

mesmos, considerando as interações nutrientes/nutrientes e 

fármaco/nutriente. O Quadro 2 demonstra algumas fontes 

alimentares de Ferro, Ácido Fólico, Vitamina D e gordura da 

série ômega-3. 

 

Quadro 2. Fontes alimentares de micronutrientes e gordura 
ômega-3. 
Nutriente 
 

Fonte alimentar 

Ácido Fólico Frutas cítricas, vegetais folhosos verde-escuros, 
nozes e fígado. 
 

Ferro Carne vermelha, vísceras, ovos. Para as fontes 
de ferro não heme como as hortaliças folhosas 
verde-escuras e leguminosas, aconselha-se a 
ingestão conjunta com fontes de vitamina C: 
Laranja, caju e principalmente acerola. Evitando 
leite e seus derivados, mate, chá verde e café 
próximos as grandes refeições. 
 

Vitamina D Leite ovos e peixes, como o salmão, frango de 
carne escura, costelas e lombo suíno, bife de 
costela bovino. Exposição a luz. 
 

Ômega-3 
 
Vitamina A 
 
 
 
 
Cálcio   

Arenque, salmão, sardinha e anchova. 
 
Gema de ovo, fígado bovino, fígado de galinha, 
manteiga, queijos e leite de vaca. 
Vegetais verdes folhosos, frutas e hortaliças 
amarelo-alaranjado. 
 
Leite de vaca integral e desnatado, iogurte 
natural, brócolis, repolho, couve.  

Fonte: Brasil, 2018; Clark, 2015; FDA, 2017; Kominiarek et al., 2016; Taylor 
et al., 2014; Philippi, 2015. 
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CONCLUSÕES 

 

A partir dos achados dos estudos aqui analisados faz-se 

as seguintes considerações finais: As recomendações para 

ganho de peso materno em gestações trigemelares ainda não 

foram estabelecidos. No entanto, para gêmeos já foi sugerido 

algumas proposições e estas partem do estado nutricional 

inicial da gestantes, para determinação do ganho ideal. 

Considerando a menor duração da gestação quando se trata de 

múltiplos fetos, o ganho de peso precoce de forma adequada 

parece estar associado a um melhor desfecho da gestação. 

  A definição das necessidades energéticas também não 

estão claras. As sugestões para a distribuição de 

macronutrientes, visam a redução de carboidrato e aumento de 

proteína e de energia através dos lipídios. Embora já seja do 

conhecimento de todos que os requisitos de energia parecem 

ser maiores em gestações múltiplas, especialmente no último 

trimestre. Entre os estudos citados, Luke e o programa de 

Múltiplos da Universidade de Michigan tem avançado em 

proposições de recomendações. 

A avaliação da carência nutricional de micronutrientes 

nas gestações múltiplas foi demonstrado ser fundamental, em 

razão da maior demanda. Estudos adicionais são necessários 

para a definição das recomendações de micronutrientes, 

especialmente de ferro, tendo em vista que a suplementação 

padrão em gestantes de múltiplos fetos parece se insuficiente.  

Foi observado uma redução do número de nascidos 

vivos por gestações de ordem superior e aumento nos nascidos 

por gestações gemelares no intervalo entre 1998 e 2016. 
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RESUMO: A doença renal crônica - distúrbio mineral e ósseo 
(DRC-DMO) é definido como uma desordem sistêmica do 
metabolismo mineral e ósseo que se mantém com o declínio da 
função renal sendo caracterizada por apresentar 
anormalidades, tais como tendência à hipocalcemia, normo ou 
hiperfosfatemia em jejum, diminuição da concentração 
plasmática de 1,25 diOH vitamina D (calcitriol), juntamente com 
aumento progressivo do FGF23 plasmático, do paratormônio 
intacto, diminuição do Klotho e desenvolvimento de 
osteodistrofia renal. Assim o objetivo deste trabalho é promover 
uma relação do que foi proposto pela atual diretriz internacional 
de prática clínica para DRC-DMO, publicada em 2017, pelo 
Jornal Oficial da Sociedade Internacional de Nefrologia, com 
estudos recentes, destacando as informações das principais 
recomendações nutricionais específicas para atuação na 
doença mineral óssea. Esta revisão bibliográfica utilizou a 
referida diretriz como embasamento temático e buscou artigos 
científicos originais e meta-análises em língua inglesa, 
publicados nos últimos 5 anos, relacionados a evidências de 
tratamentos e indicadores de fosfato, cálcio, hormônio da 
paratireoide e vitamina D na doença mineral óssea decorrente 
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de complicações da DRC. Por fim, concluiu-se que um 
planejamento alimentar adequado está inteiramente 
relacionado à prevenção, tratamento e progressão da DRC-
DMO, mas que na maioria das vezes a correção da nutrição não 
é considerada antes da terapia medicamentosa, e os pacientes 
não são adequadamente informados sobre o conteúdo 
alimentar. 

 
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica. Nefropatias. 

Desmineralização patológica óssea. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A doença renal crônica precoce associada a função 
cardíaca prejudicada causa uma redução de klotho vascular, 
transição osteoblástica vascular estimulada, proteínas 
osteocíticas segregadas aumentadas, produzindo DRC-DMO 
(Doença Renal Crônica-Doença Mineral Óssea) em uma 
modelagem animal (FANG et al., 2014). Com relação a isso, 
estudos indicam que menor nível de hemoglobina associado a 
diminuição da função renal, está relacionado com aumento de 
risco para fibrilação atrial, no qual, poderia ser o inicio de função 
cardíaca prejudicada (XU et al., 2014).  

A nefropatia diabética em seu estado inicial, também 
causa mudanças em relação a marcadores biológicos, 
causando aceleração na mudança óssea, antes mesmo de um 
possível diagnóstico de DMO, por isso é interessante monitorar 
os índices do metabolismo ósseo, destes indivíduos com 
diabetes mellitus tipo 2 e que sofrem com complicações renais 
(ZHAO et al., 2018). 

Diante do exposto o objetivo do presente trabalho foi 
revisar de forma integrada as recomendações nutricionais 
apresentadas na Diretriz Internacional de prática clínica para o 
diagnóstico, avaliação, prevenção e tratamento da doença renal 
crônica – doença mineral óssea em conjunto com outros 
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estudos que sustentem as recomendações preconizadas na 
referida diretriz. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 
Este trabalho revisou de forma integrada a deficiência 

mineral óssea, oriunda de complicações da doença renal 
crônica, juntamente com as anormalidades de cálcio, fosfato, 
hormônio da paratireoide (PTH) e vitamina D.  

O embasamento da temática estudada foi proveniente da 
atual diretriz internacional de prática clínica para doença renal 
crônica – desordem mineral e óssea (DMO-DCR), publicada em 
2017, pelo Jornal Oficial da Sociedade Internacional de 
Nefrologia. Para a realização desta revisão bibliográfica, 
inicialmente foi realizada uma leitura na íntegra da referida 
diretriz, evidenciando as informações das principais 
recomendações nutricionais específicas para atuação na 
doença mineral óssea. 

Em seguida foi realizada uma busca de artigos científicos 
originais e meta-análises em língua inglesa, publicados nos 
últimos 5 anos nas bases de dados MEDLINE/PUBMED (US 
National Library of Medicine's – NLM) e COCHRONE (Cochrane 
Libraty), relacionados a evidências de tratamentos e 
indicadores de fosfato, cálcio, hormônio da paratireoide e 
vitamina D na doença mineral óssea decorrente de 
complicações da doença renal crônica.  Foram encontrados 138 
estudos. Desses 116 foram descartados por não atenderem aos 
critérios de inclusão previamente estabelecidos. Na presente 
revisão analisaram-se 22 estudos, além do acréscimo de mais 
cinco artigos relacionados a recomendações nutricionais para a 
densidade mineral óssea. 

Para a busca dos artigos foram utilizadas as 
combinações de palavras chaves: “Bone mineral deficiency 
AND chronic kidney disease” (para a busca de estudos que 
envolvem deficiência mineral óssea e doença renal crônica); 
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“phosphate AND bone mineral deficiency AND chronic kidney 
disease” (para a busca de estudos que envolvem fosfato, 
deficiência mineral óssea e doença renal crônica); “calcium 
AND bone mineral deficiency AND chronic kidney disease”(para 
a busca de estudos que envolvem cálcio, deficiência mineral 
óssea e doença renal crônica); “D vitamin AND bone mineral 
deficiency AND chronic kidney disease”(para a busca de 
estudos que envolvem vitamina D, deficiência mineral óssea e 
doença renal crônica); “parathyroid hormone AND bone mineral 
deficiency AND chronic kidney disease”( para a busca de 
estudos que envolvem hormônio da paratireoide, deficiência 
mineral óssea e doença renal crônica).  

Posteriormente houve a seleção dos principais achados 
e a comparação com o que foi proposto pela referida diretriz, 
com o proposito de compreender a sua empregabilidade na 
doença mineral óssea e promover a relação entre o que foi 
indicado e o que esta sendo estudado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 
A doença renal crônica - distúrbio mineral e ósseo (DRC-

DMO) é definido como uma desordem sistêmica do 
metabolismo mineral e ósseo que se mantém com o declínio da 
função renal sendo caracterizada por apresentar 
anormalidades: bioquímicas no metabolismo mineral, no 
remodelamento esquelético e na calcificação extra esquelética 
(KDIGO, 2017). Há evidências em pesquisas da associação 
entre DRC-DMO com o aumento do risco de doenças 
cardiovasculares e fraturas, aumentando assim, as taxas de 
mortalidade por fatores de risco não tradicionais, decorrentes 
da falência renal crônica (FANG et al., 2014; COSTA et al., 
2014). Portanto as diretrizes de Doença Renal: Melhorando os 
Resultados Globais (KDIGO) recomendam o monitoramento de 
anormalidades laboratoriais nos níveis séricos de cálcio, 
fósforo, paratormônio (PTH) e 25-hidroxivitamina D (calcidiol), 
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que são considerados os marcadores de DRC-DMO, 
começando no estágio 3 da doença renal crônica (KDIGO, 
2017). 

A diretriz denominada: KDIGO 2017 Clinical Practice 
Guideline Update for the Diagnosis,Evaluation, Prevention, and 
Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone 
Disorder (CKD-MBD), publicada pelo jornal oficial internacional 
da sociedade de nefrologia, é uma atualização seletiva da 
diretriz anterior publicada em 2009, e oferece evidências nestas 
circunstâncias: diagnóstico de anormalidades ósseas na DRC-
DMO; tratamento de DRC-DMO, visando redução de fosfato e 
manutenção de cálcio, tratamento de anormalidades no 
hormônio paratireoide na DRC-DMO; tratamento de 
anormalidades ósseas por antirreabsortivos e outras terapias 
para osteoporose; e avaliação e tratamento da doença óssea 
do transplante renal (KDIGO, 2017). 

A diretriz demonstra algumas recomendações para 
possível utilização na prática clínica, porém, não 
necessariamente seja uma obrigação utilizá-la de forma 
integral, é preponderável que a utilize como base para 
conhecimento prático e que incorpore se possível nas próprias  
práticas de atuação dos indivíduos (KDIGO, 2017). 

Em pacientes com DRC que estão inclusos nas 
categorias de taxa de filtração glomerular entre leve/ 
moderadamente diminuída até falência renal (G3a-G5D), o 
tratamento de DRC-DMO deve ser baseado em avaliações 
seriadas dos níveis de fosfato, cálcio e PTH, e considerados em 
conjunto (KDIGO, 2017). 

Intervalos de monitoramento razoáveis seriam em DRC 
nas categorias de taxa de filtração glomerular entre normal/ alta 
até moderadamente/severamente diminuído (G1-G3b), para 
cálcio sérico e fosfato, a cada 6–12 meses; e para o PTH, uma 
vez, com intervalos subsequentes dependendo do nível basal e 
progressão da DRC. Pacientes que encontram-se na categoria 
de taxa de filtração glomerular severamente diminuído (G4), 
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devem monitorar os níveis de cálcio e fosfato séricos a cada 3-
6 meses; e para o PTH, a cada 6 a 12 meses. Em DRC que 
apresenta falência renal (G5), o monitoramento do cálcio e 
fosfato séricos, devem ocorrer de 1 a 3 meses; e para o PTH a 
cada 3 a 6 meses. Já na categoria entre leve/moderadamente 
diminuída até falência renal (G3a – G5), a medição de níveis 
alcalinos fosfatases devem ocorrer anualmente, ou mais 
frequentemente quando for avaliado presença de PTH elevado 
(KDIGO, 2017). 
A DRC-DMO geralmente se torna aparente no estágio 3 da 
DRC, ou seja, em uma taxa de filtração glomerular entre 60 e 
30 ml / min x 1,73 m 2 . Inicialmente, é caracterizada por uma 
tendência à hipocalcemia, normo ou hiperfosfatemia em jejum 
e diminuição da concentração plasmática de 1,25 diOH vitamina 
D (calcitriol), juntamente com um aumento progressivo do 
FGF23 plasmático, do paratormônio intacto (iPTH), diminuição 
do Klotho e desenvolvimento de osteodistrofia renal (DRÜEKE, 
2018).  

 
Fosfato 
 
A hiperfosfatemia está relacionada com aumento da 

secreção de PTH. O estímulo para a liberação desse hormônio 
acontece por mecanismos diretos e indiretos. O mecanismo 
indireto, mais conhecido, ocorre por meio da diminuição da 
concentração plasmática de cálcio. Já o mecanismo direto do 
fosfato atua na secreção de PTH por meio da célula da 
paratireoide (VERVLOET; BALLEGOOIJEN, 2018). Pesquisa in 
vitro demonstrou que a elevação da concentração plasmática 
de fosfato no meio de incubação, ao usar tecido da paratireoide 
intacto levou ao estimula da secreção de PTH em algumas 
horas na ausência da privação de alterações no cálcio, podendo 
ser anulado pelo aumento das concentrações citosólica de 
cálcio (MICHIGAMI et al., 2018) 



RECOMENDAÇÕES E ASPECTOS NUTRICIONAIS PARA A DOENÇA MINERAL 
ÓSSEA COM BASE NA GUIDELINE INTERNACIONAL KDIGO 2017 

666 
 

Tanto o fosfato como o cálcio atuam na regulação e na 
expressão pré-pró PTH pós-transcricional devido a mudanças 
nas interações da proteína-PTH mRNA na 3'-UTR que 
determinam a estabilidade do mRNA de PTH. A sequência de 
ligação mínima protéica no mRNA 3'-UTR do PTH determina a 
sua funcionalidade, além disso, a região conservada de ligação 
da proteína PTH RNA confere a reação ao cálcio e ao fosfato e 
determina a estabilidade e os níveis de mRNA de PTH 
(DIMMELER; NICOTERA, 2013). Dessa forma a expressão 
gênica pré-pro-PTH é modulada via mudanças nas interações 
de proteína-PTH mRNA na região 3'-UTR que determina a 
estabilidade do mRNA de PTH. Uma dieta com baixo teor de 
cálcio aumenta a estabilidade, enquanto que a dieta pobre em 
fosfato diminui a estabilidade do ARNm da PTH (DRÜEKE, 
2018). 

A hiperfosfatemia em pacientes com DRC na maioria das 
vezes é dependente da dieta, a qual é resultante do 
desequilíbrio entre a quantidade de fosfato ingerido e a 
quantidade eliminada pela função renal residual e pelo 
processo de diálise. Logo, conforme as sugestões das diretrizes 
do KDIGO estudada, os métodos para prevenir a 
hiperfosfatemia incluem modificação dietética, uso de terapia de 
redução de fosfato (baseado na ingestão oral de compostos que 
absorvem o fosfato no trato gastrointestinal e previne a sua 
absorção) e diálise intensificada principalmente para pacientes 
em estágio G5D (KDIGO, 2017).  

Restrições dietéticas e ligantes de fosfato são 
comumente usadas para prevenir complicações em longo prazo 
de fosfato sérico elevado, que pode ocasionar calcificação 
cardiovascular e calcificação dos tecidos moles 
(SEKERCIOGLU et al., 2017). Segundo as recomendações das 
diretrizes do KDIGO, em pacientes nos estágios G3a-G5, deve-
se limitar a ingestão de fosfato dietético no tratamento da 
hiperfosfatemia sozinho ou combinado com outros tratamentos. 
O mesmo documento informa que há três principais fontes de 
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fosfato; A fonte natural (constituintes celulares e proteicos) 
contidos em alimentos não processados; O fosfato adicionado 
aos alimentos no decorrer do processamento e o fosfato em 
suplementos dietéticos e ou medicamentos (KDIGO, 2017).  

A referida diretriz cita que a restrição intensa de fosfato 
na dieta possui suas dificuldades por comprometer a ingestão 
adequada de outros nutrientes, em especial a proteína (KDIGO, 
2017). Entretanto o estudo de Pisane et al. (2016) evidenciou 
que a redução da ingestão de proteína dietética apresentou  
resultados significativos na diminuição da excreção de fosfato 
quando comparados a uma dieta controle. Essa redução pode 
ser obtida por meio de aconselhamento para a manutenção do 
bom estado nutricional (PISANE et al., 2016). 

Outra consideração mencionada na diretriz diz respeito 
à modificação do fosfato da dieta e ao controle do fosfato sérico 
por meio da biodisponibilidade do fosfato adquirido por fontes 
orgânicas e inorgânicas em diferentes alimentos. Alimentos 
derivados de fonte animal e vegetal contêm fosfato orgânico, 
cerca de 40% a 60% do fosfato de origem animal é absorvido, 
já o fosfato de origem vegetal, especialmente os associados 
com fitatos, possuem menor absorção, em torno de 20% a 50% 
no trato gastrointestinal. No entanto o fosfato inorgânico, 
presente nos aditivos inclusos em alimentos processados e 
refrigerantes possui uma carga de fosfato mais alta sendo 
quase completamente absorvido no trato gastrointestinal 
(KDIGO,2017). Um estudo de Carrigan et al. (2014) mostrou 
que alimentos que contem fosfato proveniente de aditivos 
possuem um teor de fósforo quase 70% maior do que alimentos 
sem aditivos.  

Assim cabe ao profissional nutricionista e a equipe 
interdisciplinar incluir ações de educação referente às melhores 
escolhas alimentares, enfatizando a importância da ingestão de 
alimentos frescos e caseiros em vez de alimentos processados.  
FGF23 e Klotho 
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O FGF23 é uma fosfatonina importante para o controle 
do metabolismo do fosfato. É essencialmente produzido por 
osteócitos e osteoblastos, agindo na diminuição do fósforo 
plasmático restringindo a reabsorção de fosfato tubular, 
independente do PTH. Diferente do PTH, o FGF23 diminui a 
síntese renal de calcitriol. Para a ativação dos receptores de 
FGFR-1 e FGFR-3 em células epiteliais tubulares, é 
indispensável à presença de Klotho, o qual, possui função de 
co-receptor e confere características ao FGF para FGF23 
(DHAYAT et al., 2016). 

Há expressão de Klotho no rim, nos níveis plasmáticos e 
na excreção urinária, essa expressão diminue de acordo com a 
progressão da doença renal crônica. A presença dessa 
expressão é necessária para possibilitar que o FGF23 exerça a 
sua ação no rim. Entretanto a Klotho também exerce efeitos 
independentes do FGF23. Age a partir do lado luminal tubular 
como uma enzima autócrina ou parácrina para regular 
transportadores e canais iônicos (CHEN et al., 2018). Contudo 
observa-se uma reação inversa entre o FGF23 e o Klotho. 
Enquanto o FGF23 circulante aumenta em paralelo com a 
queda progressiva da taxa de filtração glomerular, atingindo 
concentrações altas em pacientes com doença renal terminal, 
simultaneamente ocorre à redução das concentrações de 
Klotho no tecido renal, assim como no plasma e na urina de 
pacientes com doença renal crônica. (DHAYAT et al., 2016; 
CHEN et al., 2018). 

 
Cálcio 
 
O metabolismo do cálcio é regulado pelo controle 

hormonal estruturado em três tecidos: intestino, rim e osso. Os 
dois principais hormônios envolvidos são 1,25D ("vitamina D 
ativa" / calcitriol) e PTH. Níveis baixos de cálcio sérico ionizado 
são detectados pelos receptores sensíveis ao cálcio na 
glândula paratireoide, a qual estimula a síntese e a secreção de 
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PTH (FLEET; PEACOCK, 2014). O PTH desempenha 
diferentes efeitos para aumentar o cálcio sérico: i) age nos 
túbulos renais para aumentar a reabsorção renal de cálcio; ii) 
estimula a atividade dos osteoclastos ósseos para aumentar a 
reabsorção óssea e liberação de cálcio; iii) aumenta a enzima 
renal 1-α-hidroxilase (CYP27B1), responsável pela conversão 
de 25-hidroxivitamina D (25D) para a forma mais ativa de 1,25D 
(FLEET; PEACOCK, 2014). 

Tanto o balanço de cálcio negativo como o positivo têm 
implicações importantes em pacientes com doença renal 
crônica. Observa-se que o balanço de cálcio pode ser 
influenciado pela ingestão de cálcio na dieta e pela utilização de 
ligantes à base de cálcio. O estudo de Hill et al. (2013), exposto 
na diretriz, teve como objetivo determinar o equilíbrio de cálcio 
em oito pacientes com DRC ingerindo uma dieta de 1000mg/dia 
de cálcio elementar, com ou sem adição de 1500mg/ dia de 
cálcio elementar de carbonato de cálcio administrado com as 
refeições. Foi um estudo randomizado controlado por placedo, 
sendo ofertada uma dieta controlada mais cálcio ou placebo por 
uma semana (HILL et al., 2013). Pesquisa similar foi realizada 
por Spiegel e Brady (2013) ao analisarem o equilíbrio de cálcio 
em dois níveis de ingestão dietética de cálcio: 800mg/dia e 
2000mg/dia de cálcio elementar. Esse estudo ocorreu em um 
período de 9 dias com participantes de um estudo randomizado 
conduzido em um centro de pesquisas clínicas com pacientes 
internados.  

Ambos estudos demonstraram que o equilíbrio médio de 
cálcio nos pacientes que consumiam entre 800 a 1000mg/dia 
de cálcio elementar foi quase neutro, o que contribuiu para o 
balanço de cálcio positivo foi o aumento pela ingestão de cálcio 
na dieta ou pelo uso de comprimidos de carbonato de cálcio 
(HILL et al., 2013; SPIEGEL; BRADY, 2013). As diretrizes do 
KDIGO não sugerem limites para a ingestão de cálcio na dieta 
ou qualquer nível máximo de ingestão total. No entanto, 
recomenda que pacientes adultos com DRC entre G3a-G5D, 
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devem evitar a hipercalcemia. Em crianças com DRC entre os 
estágios G3a-G5D, sugere-se manter cálcio sérico na idade 
apropriada na faixa normal, para isso, análogos de calcitriol e 
vitamina D podem ser utilizados para manter o cálcio sérico em 
níveis normais adequados para a idade (KDIGO,2017). 

Entre os alimentos ricos em cálcio destacam-se os 
laticínios e os vegetais folhosos verde-escuros. Alguns 
nutrientes contidos nesses alimentos devem ser considerados, 
especialmente, o potássio e o fósforo que frequentemente são 
restritos aos pacientes com DRC. Pequenas quantidades 
podem ser introduzidas mantendo-se dentro das restrições 
dietéticas indicadas (ROZENBERG et al., 2016). Outra fonte 
utilizada para o aumento da ingestão de cálcio são os 
suplementos de cálcio, consumidos juntamente com a refeição 
e também podem servir como ligantes de fosfato na dieta (HILL; 
SPIEGEL, 2017).  

Os ligantes de fosfato geralmente são utilizados para 
regular o FGF23 mediante a supressão dos níveis de PTH. 
Pode-se mencionar o ligante de fosfato lantânio que apresenta 
efeito na redução dos níveis de FGF23 e fosfato em pacientes 
no estágio inicial da DRC e entre os pacientes submetidos à 
hemodiálise. Ademais outro ligante de fosfato o sevelâmero, 
reduz a excreção urinária de fosfato e níveis plasmáticos de 
FGF23 (CHANG et al., 2017). 

Estudos que compararam a utilização de diferentes 
ligantes de fosfato (carbonato de cálcio e lantânio) com relação 
aos níveis de FGF23 demonstraram que o agente que contem 
cálcio não apresentou um resultado significativo sobre os níveis 
avaliados (CHANG et al., 2017; HAN et al., 2017). As diretrizes 
do KDIGO propõem a limitação de ligantes de fosfato à base de 
cálcio para todos os pacientes com DRC nos estágios G3a-G5 
e recomenda evitar o uso prolongado de ligantes de fosfato 
contendo alumínio em pacientes com DRC no estágio G5, com 
o objetivo de evitar a contaminação do alumínio dialisado e 
possível intoxicação. Com relação as crianças com DRC nos 
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estágios G3-G5, a escolha de tratamento para a redução de 
fosfato, deve-se basear nos níveis de cálcio sérico 
(KDIGO,2017). 

 
Hormônio Paratireóide 
 
O hormônio da paratireóideo (PTH) é um regulador 

chave do metabolismo do cálcio que estimula a reabsorção 
óssea, aumenta os níveis séricos de cálcio e fósforo e promove 
a síntese de vitamina D. A deficiência de calcitriol resulta na 
diminuição da absorção intestinal de cálcio e pode levar à 
hipocalcemia, um importante estímulo para a secreção de PTH, 
o que promove a proliferação de células da paratireoide, 
contribuindo para o hiperparatireoidismo secundário. O 
hiperparatireoidismo secundário é uma complicação comum, 
grave e progressiva da DRC e é caracterizado, principalmente, 
por níveis séricos elevados de PTH, hiperplasia e distúrbios no 
metabolismo mineral, principalmente hipocalcemia e 
hiperfosfatemia (PONTES et al., 2018). A incidência e a 
gravidade do hiperparatireoidismo secundário aumenta à 
medida que a função renal diminui e pode levar a 
anormalidades significativas na mineralização e no turnover 
ósseo. Esses distúrbios minerais causam principalmente 
osteodistrofia renal, calcificação vascular progressiva e, por sua 
vez, doença cardiovascular e morte, especialmente em 
pacientes em hemodiálise. A identificação precoce e o 
tratamento do hiperparatireoidismo secundário é crucial para 
prevenir ou controlar as consequências dessa complicação. 
(KDIGO, 2017; COZZOLINO, 2017). 

Segundo Cozzolino et al. (2017), o tratamento atual para 
o hiperparatireoidismo secundário deve seguir três etapas: 
redução da absorção de fósforo pela restrição dietética ou pelo 
uso de ligantes de fosfato; controle do PTH com o uso de 
metabólitos da vitamina D; e o uso de calcimiméticos, 
atualmente agentes que modificam alostericamente o receptor 
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sensível ao cálcio para aumentar a ativação na presença de 
níveis circulantes de cálcio, reduzindo, assim, o PTH.  A 
paratireoidectomia, remoção de tecido paratiróide anormal, 
geralmente é uma estratégia de tratamento de último recurso, 
utilizado somente com a falha da farmacoterapia. O objetivo do 
tratamento é manter o cálcio sérico, o fósforo sérico e o PTH 
dentro dos limites aceitos (COZZOLINO et al., 2017). 

 
Vitamina D e Calcitriol 
 
A deficiência de vitamina D em pacientes com DRC é um 

problema de duas faces, já que, além da alta prevalência de 
reduzida disponibilidade da forma natural, que também é 
altamente representada na população geral, uma síntese 
reduzida do metabolito mais ativo da vitamina D (calcitriol) é 
frequentemente evidente nos últimos estágios da DRC, devido 
à massa renal reduzida e o aumento do FGF23. Sua deficiência 
tem sido sugerida no aumento da morbidade e mortalidade 
cardiovascular e na aceleração da perda de função. (ALFIERI 
et al, 2018) 

Cozzolino et al. (2017) apresenta em seu estudo com 
pacientes nos estágios G3-G5 de DRC, como formas de 
vitamina D (colecalciferol, ergocalciferol, calcifediol), ativadores 
de derivados de vitamina D, como calcitriol, e seus análogos 
que podem melhorar a homeostase mineral anormal e sugere o 
uso da vitamina D como terapia de primeira linha para combater 
o início e a progressão da DMO-DRC em pacientes em pré-
diálise. Embora, fatores como baixa renovação óssea, o uso de 
análogos da vitamina D e uso de ligantes de fosfato à base de 
cálcio tenham sido associados ao aumento do risco de 
hipercalcemia entre pacientes em diálise e não dialisados 
(SENG et al., 2018).  

A referida diretriz evidência que faz-se necessário mais 
estudos multicêntricos conduzidos em crianças e adultos para 
determinar os benefícios ou malefícios dos análogos do 
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calcitriol ou vitamina D em pacientes com DRC nos estágios G3-
G5. Além disso deve ser avaliado o histórico clínico de quedas, 
fraturas, sarcopenia, força muscular, função física, progressão 
para doença renal terminal, eventos cardiovasculares e 
hospitalizações. Outros aspectos que devem ser considerados 
incluem dor óssea, prurido e qualidade de vida relacionada à 
saúde (KDIGO, 2017). 

A diretriz cita metanálises recentes que demonstraram a 
associação do risco de hipercalcemia com análogos de calcitriol 
e vitamina D (LI et al., 2015; XU et al., 2013). Sendo assim não 
recomenda mais o uso rotineiro de calcitriol ou seus análogos 
na DRC nos estágios G3a a G5. Se iniciado para o tratamento 
do hiperparatireoidismo secundário grave e progressivo, os 
análogos de calcitriol ou vitamina D devem ser iniciados com 
doses baixas, independentemente da concentração inicial de 
PTH (KDIGO, 2017). 

Uma alternativa para o uso de calcitriol e seus análogos 
é a suplementação nutricional de vitamina D (colecalciferol e 
ergocalciferol), que também pode suprimir a PTH 
(especialmente na DRC, estágios G3a-G3b) e diminuir a 
hipercalcemia, isso porque, as alças homeostáticas normais 
que suprimem o gene CYP27B permanecem intactas. Porém, 
nenhum estudo de duração suficiente foi identificado nesta 
revisão de evidências e, portanto, esta terapia permanece não 
comprovada na diretriz (KDIGO, 2017).  

O uso de calcifediol de liberação prolongada, um novo 
pró-hormônio da vitamina D, para corrigir níveis séricos baixos 
de 25 (OH) vitamina D e reduzir o PTH também tem sido 
estudado recentemente como uma nova alternativa. Inclusive, 
Sprague et al. (2015), avaliou uma formulação de liberação 
modificada de calcifediol desenvolvida para aumentar a 25-
hidroxivitamina D sérica de forma gradual para minimizar a 
indução do gene CYP24 e, assim, melhorar o controle do 
hiperparatireoidismo secundário (SPRAGUE et al., 2015). 
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Um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por 
placebo que utilizou o calcifediol resultou em mais de 90% dos 
indivíduos tratados que atingiram níveis séricos de 25-
hidroxivitamina D versus 3% dos indivíduos tratados com 
placebo. Ressalta-se, nesse estudo, que o iPTH plasmático 
médio diminuiu desde o início. Entretanto não houve 
preocupações de segurança clinicamente significativas durante 
o tratamento havendo liberação modificada de calcifediol, 
parece ser seguro e altamente eficaz no tratamento do 
hiperparatireoidismo secundário associada à insuficiência de 
vitamina D na DRC (KUBO et al., 2015).  

Mas, a recomendação da diretriz do KDIGO é clara ao 
afirmar que são necessários mais estudos a cerca e, por isso, 
não inseri recomendações do uso de calcifediol na 
recomendação atual (KDIGO, 2017). 

 
Estudos referentes aos aspectos nutricionais 

utilizados na doença mineral óssea. 
 

Quadro 1: Estudos relacionados aos novos aspectos e   
recomendações nutricionais para a Densidade 
mineral óssea.  

Referência Metodologia Resultados 

 

 

 

KE et al., 2018 

Foi realizado uma meta-
análise para avaliar a 
eficácia da suplementação 
de AA (Ácido ascórbico) na 
DRC-DMO, em pacientes 
que necessitam de diálise.  
A eficácia do AA foi 
avaliada pela diferença de 
média ponderada e 
intervalos de 
confiança(IC). 

AA não teve efeito 
positivo em doentes 
com DRC-DMO, 
uma vez que não 
conseguiu 
influenciar os níveis 
séricos de P ou 
PTH, mas 
aumentou níveis de 
Ca no curto prazo. 

 

XINHAU et al., 2018 

Usando análises de 
regressão logística 
ajustada multivariada e 

Os níveis 
moderados de 
cobre sérico são 
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uma análise linear modelo 
de regressão com função 
de suavização, avaliamos 
as associações entre os 
níveis séricos de cobre, 
densidade mineral óssea e 
fratura total em 722 
participantes. 

extremamente 
importantes para a 
saúde óssea.  O 
impacto das 
concentrações 
séricas de cobre na 
densidade mineral 
óssea e na fratura 
total pode fornecer 
insights sobre a 
aplicação clínica de 
suplementos 
contendo cobre. 

 

 

 

 

ROSENDAHL‑RIISE 

et al., 2018 

Investigar a relação entre o 
total de consumo de peixe 
e DMO e entre ingestão de 
peixe magro e gordo e 
DMO.  análises 
transversais incluem 4656 
participantes no Estudo de 
Saúde de Hordaland.  A 
DMO foi medida pela 
absorciometria de raios-X 
de dupla energia e a 
ingestão dietética foi obtida 
de um questionário semi-
quantitativo de freqüência 
alimentar. 

A alta ingestão de 
peixe, em particular 
peixe magro, foi 
positivamente 
associada a 
densidade mineral 
óssea em mulheres 
mais velhas. 
Nenhuma 
associação entre a 
ingestão de peixe 
gordo e densidade 
mineral óssea foi 
encontrada em 
qualquer um dos 
grupos etários e 
sexo. 

 

 

MAZIDI; KENGNE;  

VATANPARAST, 

2018 

Investigou-se as 
associações de padrões de 
nutrientes (PN) com 
densidade mineral óssea 
(DMO) e fraturas. Foi 
incluído um total de 18 318 
participantes, sendo 47% 
(n 8607) homens. Foram 
separados em três grupos 
– PN de alta energia 
(Acuçar; carboidratos; 
gordura saturada); PN 
nutrientes densos (Fibra; 

PNs (Padrões de 
nutrientes) 
nutricionalmente 
densas e saudáveis 
estão associadas à 
maior densidade 
mineral óssea em 
vários sítios 
ósseos. 
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Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

O quadro conta com 5 artigos, demonstrando resultados 

relacionados a aspectos nutricionais, seja agrupado de 

nutrientes, ou nutrientes isolados, com ações benéficas e 

maléficas sobre a doença mineral óssea, e sobre a densidade 

mineral óssea. 

Demonstra-se a partir do estudo de Ke et al. (2018) que 
nutriente isolado e suplementado (Ácido ascórbico), precisa ser 
bem avaliado e estudado, pois pode agravar um quadro clínico, 
como aumento de cálcio em curto prazo, como foi demonstrado 
neste estudo. Em conformidade a isso, Xinhau et al. (2018), 
corrobora, demonstrando que o cobre em nível baixo poderia 
ser associado com a densidade mineral óssea diminuída, e em 
níveis mais altos poderia ser associada com fraturas, no 
entanto, em níveis equilibrados seria importante para a saúde 

minerais e vitaminas) e PN 
gordura saudável (PUFA e 
MUFA). 

 

 

MELAKU et al., 2017 

 

 

 

Foi avaliado a associação 
entre padrões de 
nutrientes e DMO entre 
uma população australiana 
envelhecida.   Três 
padrões nutricionais foram 
avaliados: fonte mista 
(potássio, cálcio, fibra, 
retinol e vitamina B12) de 
origem animal (colesterol, 
proteína, vitamina B12 e 
gordura) e de origem 
vegetal (fibra, caroteno, 
vitamina C e Luteína). 
Análises de regressão 
linear foram realizadas 
para avaliar a associação 
entre padrões de 
nutrientes e DMO. 

Considera-se que 
os padrões 
nutricionais de 
origem animal e 
vegetal não estão 
associados à DMO, 
no entanto, o 
padrão misto 
demonstrou 
benefício de 
prevenção para 
possível diminuição 
da densidade 
mineral óssea. 
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óssea. Quando estudado um alimento in natura, o peixe, 

Rosendahl‑Riise et al.(2018) demonstrou que peixes 

classificados como “magros” e sua alta ingestão (50g – 
1000kcal) estaria associado de forma positiva a densidade 
mineral óssea, e que peixes classificados como “gordos” não 
teriam relação alguma a densidade mineral óssea. 

Há também as relações de agrupados de nutrientes que 
demonstraram efeitos positivos em relação a densidade mineral 
óssea, seja proporcionando prevenção a evoluções negativas 
na densidade mineral óssea, ou proporcionando efeitos 
significativos e aumento da densidade mineral óssea em vários 
sítios ósseos, como: fêmur total, colo femoral, trocanter e 
intertrocanter, no entanto, para quadril, punho ou coluna não 
houve significância (MELAKU et al., 2017; MAZIDI; KENGNE; 
VATANPARAST, 2018). Nesse contexto, a dieta mediterrânea 
e seu padrão dietético, demonstram em estudo que não há 
significância positiva para a densidade mineral óssea em faixa 
etária normal, no entanto, reduziu significativamente a taxa de 
perda óssea no colo do fêmur em indivíduos com osteoporose 
(JENNINGS et al., 2018). Para Rivas et al. (2013), também a 
dieta mediterrânea e seu padrão dietético podem ser benéficos 
para a prevenção da osteoporose, contudo, em especial as 
nozes, tem efeito positivo sobre a densidade mineral óssea. 

 
CONCLUSÃO 

 
Em suma, sem um planejamento alimentar cuidadoso, os 

benefícios da terapia na progressão da DRC e na prevenção de 
doença óssea renal serão eliminados. A nutrição realmente 
afeta o controle da doença mineral óssea. Mas, infelizmente, a 
correção da nutrição nem sempre é considerada antes da 
terapia medicamentosa, e os pacientes não são 
adequadamente informados sobre o conteúdo alimentar. Além 
disso, os serviços públicos de saúde geralmente não 
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consideram o aconselhamento nutricional de grande 
importância.  
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RESUMO: A forma de aprendizado de um profissional muito 
condiz com sua atuação em campo de trabalho. Metodologias 
tradicionais tendem a formar profissionais engessados e 
passivos, enquanto que metodologias inovadoras permitem 
uma maior conjuntura da autonomia, bem como o 
desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à 
docência. Assim sendo, o palco que melhor permite o enfoque 
em tal conjuntura e o despertar à prática de ensino, durante a 
academia é a monitoria. Este estudo teve a finalidade de relatar 
a experiência da implantação de metodologias ativas por 
monitores atuantes na área de Nutrição clínica da Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) e analisar a 
percepção dos discentes participantes das sessões de 
monitoria integrada. Assim sendo, no tocante à experiência 
adquirida pelos participantes, esta superou as expectativas de 
100% dos alunos, isto foi atribuído à condução com 
metodologias ativas nas sessões. Logo, a figura do monitor 
revelou-se cada vez mais fundamental. Dessa forma, a 
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estruturação de uma formação baseada na atuação do aluno 
como ator principal no palco de seu aprendizado emerge como 
uma importante ferramenta de ensino e aprendizagem 
concomitantemente à formação de profissionais mais críticos. 
Apesar dos desafios impostos pela metodologia tradicional, aos 
poucos o ensino universitário transcende a visão limitada de 
reprodução do conhecimento, visto que o processo de formação 
deste não é estático, é dinâmico. 
Palavras-chave: Monitoria. Metodologia. Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, vem sendo observado tendências de 

modificações do padrão de educação, principalmente ao que 

condiz com o ensino superior voltado as profissões da área da 

saúde (PAIVA et al., 2016). Essas transformações são 

resultantes de alterações na transição epidemiológica e 

demográfica da população, além da exigência das práticas 

executadas pelos profissionais (VILLARDI; CYRINO; BERBEL, 

2015). 

O modelo de educação tradicional, caracterizado por 

memorização, interiorização e repetição de conhecimentos 

pelos discentes e os professores apontados com idolatria por 

serem detentores do saber, é denominado por Paulo Freire de 

concepção bancaria, onde os educandos são tratados como 

caixas e os educadores responsáveis por seu depósito 

(FREIRE, 2011). Tratando dessa maneira os discentes como 

folhas em branco, sem conhecimentos prévios e sem busca 

autônoma de saberes por parte dos estudantes, sendo assim, 

fragmentando o saber e aumentando a lacuna entre a teoria e 

a prática (CHIARELLA et al., 2015). 
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Esse modelo de ensino voltado a formação de futuros 

profissionais da área da saúde não é eficaz para o aprendizado, 

tendo em vista que não é possível construir competências e 

habilidades suficientes para aplicação em sua prática 

(CHIARELLA et al., 2015). 

Grande parte das universidades Brasileiras são 

pautadas de currículos tradicionais de ensino, compostos por 

disciplinas de temas da área básica, técnica e clínica de 

formação, sendo ofertadas semestralmente ou anualmente, 

dessa forma há distribuição de conteúdos fragmentados, 

demonstrando disciplinas básicas ao início do curso, 

distanciando as matérias específicas dos alunos ingressantes 

(VERDUM, 2013) resultando em desmotivação por parte dos 

educandos e dificuldades na aprendizagem, fazendo com que 

não compreendam a relação entre os conteúdos e o exercício 

da profissão (GARCIA et al., 2007).  

Logo, a interdisciplinaridade das disciplinas possibilita a 

visão do educando sobre a perspectiva de sua formação, 

desenvolvendo motivação e contribuindo assim para a 

aprendizagem (ALMEIDA FILHO, 2005). 

Quando se pensa em uma formação descentralizada a 

qual o foco passa a ser o discente, possibilita-se uma educação 

problematizadora, onde o aluno é o agente principal na busca 

do seu próprio conhecimento (SOUZA E DOURADO, 2015). 

Essa formação possibilita o desenvolvimento de habilidades, 

avaliação crítica, uso de conhecimento prévio, fortalecimento do 

processo de tomada de decisão, atitude, posicionamento, 

enfrentamento de imprevistos e resolução de problemas 

(CHIARELLA et al., 2015). 
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Diante disso, novos métodos de ensino aprendizagem 

são necessários a educação na área dos profissionais de saúde 

(SANTOS, 2015). Por esse motivo pensa-se em metodologias 

ativas como práticas de ensino aprendizagem, tendo em vista a 

construção de conhecimentos obtendo o professor como 

mediador do processo, havendo dessa maneira trocas de 

saberes entre o educador e o educando (FONSECA et al., 

2009). 

Contudo, essas metodologias procuram estabelecer a 

modificação da educação tradicional e a queda prática de 

memorização e transferência de conhecimento. Dessa forma, 

proporcionando a vivência realista como construção do próprio 

conhecimento, apoiando-se na resolução de problemas 

(RODRIGUES; CALDEIRA, 2008). 

 Colocado isso, as ações de monitoria acadêmica, são 

facilitadores para o processo de ensino aprendizagem fazendo 

com que haja maior engajamento teórico e prático dos 

educandos (LANES, 2015), contribuindo para a busca e 

construção de conhecimentos, além de fazer com que os alunos 

se sintam motivados e possam vislumbrar sua atuação na 

profissão, abrindo espaço para questionamentos e discurssões 

(CARVALHO et al. 2012). 

Considerando os pressupostos, o objetivo do presente 

estudo é relatar as experiências vivenciadas no Programa de 

Monitoria Integrada em Nutrição Cliníca da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Traíri/UFRN (Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte), cujo intuito é atuar frente a estratégias 

de ensino aprendizagem de forma interdisciplinar, assim 

melhorando a compreensão dos conteúdos trabalhados na área 

clínica, focando na construção de saberes de modo ativo. E, 
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portanto, despertar no monitor o interesse pela docência e 

motivando o educando no contexto de busca por 

conhecimentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um relato de experiência resultante de um projeto 

voltado a iniciação à docência, intitulado como “Monitoria em 

Nutrição Clínica: compartilhando e integrando os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Nutrição 

de forma ativa e continuada”, desenvolvido pela Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi, unidade especializada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus 

Santa Cruz/RN, o qual desenvolveu temas na área de nutrição 

clínica, por meio de metodologias ativas como: Problem-Based 

Learning (PBL), Team Based Learning (TBL), simulações e 

OSCE, diante de uma nova perspectiva de ensino no ramo da 

nutrição e uma ressignificação do programa de monitoria.  

Diante disso, esse projeto tem como tutores todos os 

professores da área clínica do curso de nutrição, sendo este 

coordenado pela professora Doutora Thaiz Mattos Sureira 

vinculada a UFRN – campus Santa Cruz. 

Atualmente a monitoria de nutrição clínica conta com 

sete monitores, estes são distribuídos nas diversas disciplinas 

da área de nutrição clínica (são essas: Fisiopatologia da 

Nutrição, Dietoterapia I e II, Interpretação de Exames 

Laboratoriais, Nutrição em Gerontologia e Geriatria, Nutrição na 

atividade Física, Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos, 

além de Terapia Nutricional e Ambulatorial), entretanto estes 

trabalham em conjunto no desenvolvimento da sessões de 
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monitoria integrada, visto que esta visa a integração de todas 

as áreas da clínica. A princípio, foram realizadas reuniões 

quinzenais para planejamento e estabelecimento de metas a 

serem cumpridas ao decorrer do semestre, com a premissa de 

integralizar as disciplinas da área. Desta forma foram 

determinados quais temas, conteúdos e tipo de método que 

comporiam cada sessão, além de quais habilidades e 

competências seriam trabalhadas pelos monitores.  

Após esta etapa o projeto foi iniciado em abril de 2018, 

com duração até o mês de dezembro do corrente ano. As 

reuniões e horários de monitoria foram sempre agendados no 

final da tarde ou início da noite, considerando o horário 

disponível da maioria dos alunos do curso, tendo em vista como 

característica a troca de saberes entre os alunos de níveis mais 

avançados com os de níveis mais iniciais do curso de nutrição. 

As reuniões ocorriam no Laboratório de Avaliação Nutricional 

(LAN). 

Antecedendo a realização das sessões, os monitores se 

encarregavam de elaborar os materiais utilizados de acordo 

com o método de aprendizagem que seria aplicado, e também 

se encarregavam da divulgação das sessões publicizando o 

horário, local e tema da sessão. O quadro 1 a seguir, demonstra 

de forma simples o cronograma contendo data, definições dos 

conteúdos, conteúdos abordados e métodos de aprendizagem 

utilizados para as sessões de monitoria.  
  

Quadro 1. Cronograma de ações para monitoria integrada, 
2018.  

DATA  CONTEÚDO  
DISCIPLINAS/ASSUNTOS 

ABORDADOS  
METODOLOGIA  

 03.04 DIABETES MELLITUS  Fisiopatologia  
Diabetes tipo 1, 2 

e gestacional  
 Team Based 

Learning (TBL) 
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Dietoterapia  

Recomendações 
para DM  

Interpretação 
de exames 
laboratoriais  

Alteração da 
glicemia  e 
indicadores 

renais  

Terapia 
Nutricional  

Protocolo de 
atendimento para 

pacientes com 
DM  

 07.05 OBESIDADE  

Fisiopatologia  Obesidade  

Dinâmica “puxa-
palavra” 

Dietoterapia  
Recomendações 

dietéticas  

Interpretação 
de exames 
laboratoriais  

Dislipidemias 
(Frações de 
colesterol, 

triglicerídeos, 
colesterol tota)  

Terapia 
Nutricional  

Protocolo de 
atendimento para 

pacientes com 
obesidade e 

comportamento 
alimentar  

 10.06 

DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 

/ DISLIPIDEMIAS  

Fisiopatologia  Dislipidemias  

PBL  

Dietoterapia  
Recomendações 

nutricionais  

Interpretação 
de exames 
laboratoriais  

Indicadores de 
dislipidemias e   

hepáticos 
(esteatose 
hepática).  

Terapia 
Nutricional  

Protocolo de 
atendimento.  

Nutrição 
esportiva  

Efeito da prática 
de atividade física 

no lipidograma  

03.08   

MAGREZA E 
TRANSTORNOS 
ALIMENTARES  

  

Fisiopatologia  Desnutrição  

SIMULAÇÃO   
  

Dietoterápica  
Estratégias 
Nutricionais  

Interpretação 
de exames 
laboratoriais  

Marcadores 
nutricionais da 
desnutrição.  
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Terapia 
Nutricional  

Comportamento 
alimentar  

Fonte: Monitores integrados, 2018.  
  

Os métodos de ensino aprendizagem demonstrados na 

tabela anterior, utilizados nas ssesões de monitoria estão 

descritos a seguir de forma clara e objetiva.  

O Problem Based Learning (PBL) é um método ao qual 

trabalha o problema em busca de soluções, dessa forma foram 

trabalhados casos realistas com o intuito de desenvolver a visão 

crítica e profissional dos estudantes fazendo com que 

procurassem saídas para a problematização.  

Na primeira etapa do processo, as situações problemas 

confeccionadas foram apresentadas e exemplificadas aos 

discentes, em seguida foram montados grupos para a 

investigação e busca de caminhos para a solucionar os 

problemas pontuados.  

Neste momento, foram levantados questionamentos 

pelos estudantes, bem como possíveis hipóteses de solução 

que foram conduzidos por meio dos monitores, os quais 

pontuaram outros questionamentos sobre os problemas, 

promovendo mais discussões sobre o caso. Os discentes por 

sua vez, foram orientados a buscarem em seu tempo livre 

soluções para a problematização levantada anteriormente.  

A segunda etapa do processo, foi realizada em um dia 

distinto do primeiro momento relatado. Onde os estudantes 

trouxeram seus questionamentos de forma mais concreta, 

ocorrendo discussões entre os membros dos grupos e os 

monitores para a resolução do caso. Após a discussão, os 
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alunos foram instruídos a escreverem a resolução final do 

problema e entregarem aos monitores. Posteriormente a 

entrega, os norteadores da atividade fizeram um apanhado 

geral do caso, elencando soluções e respostas.  

Team Based Learning (TBL) baseia-se em aprendizado 

em equipe, com o objetivo de fazer com que os alunos 

pratiquem usando conteúdos já abordados. Portanto, para a 

aplicação da metodologia, os monitores confeccionavam sob 

supervisão, questionamentos para a realização da tarefa e em 

sua primeira etapa os alunos devem estar preparados. Para tal, 

foram utilizados conteúdos vistos recentemente pelos discentes 

que frequentam a monitoria integrada, fazendo com que o aluno 

tivesse uma ideia geral sobre os assuntos trabalhados.  

Com isso, os questionamentos foram apresentados aos 

estudantes por meio de um projetor, os discentes também 

receberam uma ficha como gabarito para marcação de forma 

individualizada das questões de múltipla escolha, de acordo 

com as orientações ressaltadas. Após o procedimento de 

preenchimento de forma individual e entrega das respostas, a 

turma é dividida em grupos aleatórios e as mesmas questões 

são discutidas pela equipe, para esclarecimento de 

divergências e convencimento sobre os fatos entre os membros 

da equipe em relação às respostas individuais.  

Em seguida, são entregues novos gabaritos para que os 

grupos realizem a resposta da equipe. Por fim, as respostas são 

entregues e há a correção dos fatos. Diante disso, a equipe que 

não concordasse com as respostas poderia solicitar apelação 

aos monitores, apresentando seu ponto de vista, como foi 

interpretado o caso e fundamentando a escolha da alternativa 

pontuada.  



PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO - 
APRENDIZAGEM NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO: UM RELATO 

DE EXPERIENCIA 

692 
 

Para o desenrolar das atividades de simulação foram 

desenvolvidas três cenas distintas, onde em cada uma delas 

um dos alunos se colocava como profissional nutricionista com 

pontos de vista diferenciados tentando resolver a situação 

presente. No primeiro momento da tarefa, os alunos foram 

reunidos em uma sala de aula para instruções sobre as 

simulações, em seguida foi escolhido o discente que participaria 

da primeira cena e direcionado ao laboratório de simulação 

onde estavam presentes os monitores que fariam a atuação.  

Posteriormente, os estudantes que estavam na sala de 

aula foram encaminhados para o laboratório, visualizando o 

decorrer da simulação. Vale ressaltar que o ambiente do 

laboratório é propício a atividade fazendo com que os 

estudantes que participaram da simulação não tenham visão 

dos que estavam assistindo. Com o término da cena, os 

discentes voltam para a sala de aula, havendo a escolha de 

outro indivíduo para a atuação.  

Ao decorrer das cenas foi solicitado aos estudantes que 

tivessem bastante atenção à dinâmica, ao final todos voltam 

para a sala de aula, onde ocorre uma discussão sobre as ações 

e condutas realizadas pelo participantes, pontuando o que 

poderiam ter feito de diferente, questões relacionadas a ética e 

posicionamento profissional, havendo um feedback tanto dos 

estudantes quanto dos monitores.  

A dinâmica puxa-palavras foi realizada no LAN, com a 

chegada dos discentes formou-se um círculo onde todos 

puderam sentar no chão para maior interação, no primeiro 

momento houve a explicação da funcionalidade da metodologia 

e retirada de dúvidas acerca da mesma. 
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A abordagem foi caracterizada da seguinte maneira: 

dentro de um recipiente continha inúmeras palavras 

correlacionadas com o tema central da atividade, dessa forma 

os estudantes puxavam um papel por vez e liam em voz alta, 

após a leitura o aluno fazia relação da palavra retirada do 

recipiente com o tema central da atividade que estava escrito 

em uma cartolina e posicionado no centro do círculo, 

posteriormente a fala do aluno, os outros puderam também 

apontar outras relações com a mesma palavra, em seguida a 

palavra retirada era escrita pelo discente na cartolina junto ao 

tema principal, dessa forma promovendo discussão sobre o 

tema. A dinâmica chega ao fim quando todos os alunos retiram 

uma palavra do recipiente e promovem a discussão.  

Ao término de cada atividade, foi aplicado um 

questionários composto por com onze perguntas determinadas 

a fim de avaliar a sessão qualitativamente a sessão de 

monitoria no tocante a sua estrutura. As questões contidas no 

referido questionário foram as seguintes: 1) classifique o que 

você achou da monitoria; 2) classifique o nível de dificuldade da 

monitoria; 3) quais os positivos da monitoria?; 4) quais os 

pontos negativos da monitoria?; 5) quais as dificuldades 

encontradas na monitoria?; 6) A monitoria superou suas 

expectativas? Se não, porquê?; 7) quais habilidades você 

conseguiu desenvolver na monitoria?; 8) Você achou sobre a 

relevância da monitoria (avaliando tema, metodologia aplicada 

e explicações) ?; 10) Você achou que o tempo foi suficiente para 

resolver a atividade?. Destas, quatro questões eram objetivas 

(Questões 1, 2, 8 e 10.) e foi utilizada uma escala como os 

seguintes termos: Excelente (E), Bom (B), Regular (R) e 
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Insuficiente (I) para serem considerados como resposta às 

perguntas objetivas.  

Além disso, foi realizada uma análise de discurso a partir 

do relato das monitoras com relação aos aspectos positivos e 

negativos observados na monitoria de nutrição clínica, bem 

como suas vivências na iniciação à docência. Os dados foram 

tabulados com o auxílio do programa Microsoft Office Excel®, 

versão 2010. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades foram desenvolvidas na Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi e englobou alunos de todas as 

turmas do curso de nutrição, do primeiro ao sétimo período, 

turma mais avançada atualmente. Os questionários referentes 

a metodologia do “Puxa-palavras” foram respondidos por 09 

acadêmicos regularmente matriculados, que participaram da 

monitoria integrada, dos quais grande parte era do sexo 

feminino (88,89%), 8 mulheres e apenas 1 homem, com média 

de 21 anos de idade. Enquanto que o questionário aplicado 

após o TBL, em outra sessão de monitoria, foi respondido por 

15 acadêmicos, sendo 14 mulheres (93,33%) e 1 homem 

(6,67%). Desse modo, obteve-se o seguinte resultado referente 

às questões objetivas após aplicação da metodologia “Puxa-

palavras” no questionário avaliativo da monitoria na tabela 1.  
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Tabela 1. Questões objetivas da avaliação da monitoria em 

nutrição clínica com a metodologia “puxa-palavras”, 2018.  

Questões objetivas  Excelente  Bom  Regular  Insuficiente  

Q1. Classifique o que 

você achou da monitoria:  

55,6%  44,4%  0%  0%  

Q2. Classifique o nível de 

dificuldade da monitoria:  

11,1%  66,7%  22,2%  0%  

Q8. O que você achou 

sobre a relevância da monitoria 

(avaliando tema, metodologia 

aplicada e explicações)?  

55,6 %  44,4 %  0 %  0 %  

Q10. Você achou que o 

tempo foi suficiente para resolver a 

atividade?  

44,4 %  22,2 %  22,2 %  11,2 %  

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

  

Assim, observa-se que mais da metade dos alunos 

(55,6%) classificaram a monitoria como Excelente enquanto 

que 44,4% classificaram como Boa quando perguntados sobre 

“o que achou da manitoria”. Tal resultado reflete nas questões 

subjetivas da avaliação da metodologia “Puxa-palavras”, visto 

que de acordo com os alunos, o compartilhamento de saberes 

e a integração de diversas disciplinas e períodos diferentes do 

curso foram apontados como aspectos positivos da monitoria, 

pois colaboraram para a construção de uma visão mais 

abrangente e completa do conteúdo abordado, além de ser uma 

metodologia diferente do habitual.  

Referente ao nível de dificuldade da monitoria e da forma 

como a mesma foi conduzida, 6 alunos do 5° Período (66,7%) 

avaliaram como bom, 2 participantes do 3° período (22,2%) 

como regular, enquanto que o único participante que cursava o 

7° período (11,1%) avaliou como excelente. Tais valores 

ocorreram exatamente pela integração dos diferentes períodos, 
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já que aqueles em período mais avançados tinham uma 

dominância maior do conteúdo, em contrapartida isso não foi 

um empecilho, pois motivou uma discussão mais rica.  

Com relação ao tempo disponível para a resolução da 

atividade, houveram pontuações em todas as categorias. 

Notou-se que 44,4% dos participantes classificaram o tempo 

disposto para a sessão como excelente, vale ressaltar que 

todos os alunos que assinalaram tal alternativa eram alunos em 

períodos mais avançados, enquanto que os alunos mais 

iniciantes (Segundo a quinto período) pontuaram o tempo nas 

demais categorias de bom, regular e insuficiente.  

Portanto, este item foi posto pelos alunos iniciantes, em 

uma das questões subjetivas, como uma das dificuldades 

encontradas, pois havia muito a ser dito em pouco tempo o que 

consequentemente limitou algumas falas. Entretanto, entende-

se que uma das habilidades a ser adquirida e/ou aperfeiçoada 

é o poder de síntese, bem como a objetividade e a organização 

do pensamento ao expor uma ideia.  

Com relação ao questionário aplicado após o Team 

Based Learning (TBL), obteve-se resultados semelhantes, 

expostos na tabela 2, no que concerne às questões objetivas 

do questionário avaliativo da monitoria com “Puxa-palavras”.  

 O resultado encontrado no questionário após aplicação 

do TBL afirma a importância das metodologias ativas no 

processo de aprendizagem dos alunos do curso de nutrição 

visto que, 66,7% dos graduandos classificaram a monitoria 

como Excelente enquanto que 26,7% classificaram como Boa 

e 6,6% como regular. Do mesmo modo os alunos participantes 

avaliaram, na categoria relevância da monitoria, o tema, a 

metodologia aplicada e as explanações como Excelente 
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(66,7%) e Boa (33,3%). No quesito subjetivo “o que você achou 

da monitoria” foram obtidas respostas positivas como: a 

metodologia favoreceu a discussão em grupo e a integração de 

disciplinas sobre um mesmo conteúdo, o mesmo foi observado 

por Junior (2016) em sua análise após aplicação do TBL.  
 

Tabela 2. Questões objetivas da avaliação da monitoria em 

nutrição clínica com a metodologia Team Based Learning 

(TBL), 2018.  

Questões objetivas  Excelente  Bom  Regular  Insuficiente  

Q1. Classifique o que você 

achou da monitoria:  66,7%  26,7%  6,6%  0,0%  

Q2. Classifique o nível de 

dificuldade da monitoria:  6,7%  46,7%  46,6%  0,0%  

Q8. O que você achou 

sobre a relevância da monitoria 

(avaliando tema, metodologia 

aplicada e explicações)?  66,7%  33,3%  0,0%  0,0%  

Q10. Você achou que o 

tempo foi suficiente para resolver a 

atividade?  6,7%  40,0%  53,3%  0,0%  

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

 

Um estudo realizado por Teixeira et al. (2016) ao avaliar 

a aplicação do TBL com alunos de medicina no módulo de 

neurofisiologia obteve 75% de preferência desse método ao 

modo tradicional. Além disso, o TBL foi considerado ótimo por 

43,75% e bom por 50% dos alunos participantes. Ainda, 60% 

pontuou o método TBL como sendo necessário na condução 

das aulas.  

No tocante à experiência adquirida durante as 

monitorias, esta superou as expectativas de todos os alunos em 

ambas as monitorias (100%), podendo tal fato ser atribuido ao 
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uso de metodologias ativas nas sessões, sendo esta uma 

importante ferramenta pedagógica que objetiva a melhoria no 

ensino aprendizagem com ênfase no aluno e na atuação clínica 

(RODRIGUES, 2016). Borges e Alencar (2014) destacam que 

tais metodologias costumam conduzir a formação crítica de 

futuros profissionais nas mais diversas áreas e, portanto, 

podem ser implementadas desde às disciplinas do ciclo básico 

às específicas.  

Ao analisar a percepção alguns dos monitores quanto 

aos pontos positivos da monitoria a partir da perspectiva do uso 

das metodologias ativas observam-se os seguintes relatos:  
  

Após as atividades, principalmente as de metodologias 
ativas, percebi que os alunos ficaram mais instigados a 
comentar, e relatar que a monitoria é mais interessante. 
As monitoras instigam o aluno, de forma mais prática, a 
vivência de problemas do seu futuro dia a dia 
profissional, haja vista, que mesmo de maneira fictícia, 
deixamos a situação mais prática, pois a teoria já foi 
vista, agora deverá ser aplicada! (Monitora A)  

  
Desse modo, isso também foi percebido por Lourenço et 

al. (2017) ao relatar que, a monitoria trabalhada desta forma 

insiste na aplicação prática dos conceitos apreendidos e difere 

daquela observada em contextos os quais o monitor, por vezes, 

se restringe à execução de tarefas técnicas e que limita o 

potencial educativo da monitoria.  
  

A autonomia, mesmo supervisionada, que o monitor têm 
para desenvolver as atividades, assim como para 
executá-las é um ponto extremamente importante. 
Essas atividades permitiram desenvolver criatividade e 
era satisfatório quando tudo ocorrera como planejado 
(Monitora B). 
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Para Nunes (2005), a monitoria é o cenário ideal para o 

contato dos alunos com a experiência de iniciação à docência 

dentro da Universidade, além de contribuir com a melhoria do 

ensino de graduação. Nesse sentido, percebe-se que a 

independência proporcionada pela monitoria durante a 

graduação molda o caráter e enseja a formação de profissionais 

críticos (CÔRREIA, 2013).  
  

A monitoria em nutrição clínica permitiu que nós, 
monitores, colocássemos em prática diversas 
metodologias ativas. Concomitantemente, tanto os 
monitores quanto os alunos foram colocados como 
principais agentes de seu aprendizado, incitando a 
autonomia, além de promover assim, o desenvolvimento 
de habilidades comunicativas e sociais, a fim de 
melhorar a organização de ideias. Logo, o escopo da 
monitoria é promover a prática docência desde o 
planejamento da monitoria à execução (Monitora C).  
  

“As atividades de estímulo docente constituem-e em um 

caminho para a construção de idas e vindas, para a 

consolidação do aprendizado” (BRITO et al., 2017, p.6). Assim, 

o objetivo da monitoria perpassa a apropriação do conteúdo 

técnico das disciplinas e alcança uma relação horizontal entre 

os principais atores - professores, monitores e discentes - visto 

que, há uma desconstrução da soberania de quem ensina sobre 

quem aprende, estabelecendo uma relação de reciprocidade e 

cooperação durante o processo de aprendizado e, portanto, 

cede-se o espaço para a construção do saber do outro sujeito 

(MITRE, 2008).  

Apesar de todos os aspectos positivos, existem desafios 

a serem ultrapassados para que as metodologias ativas sejam 

exploradas em sua magnitude, como pode ser observado no 

relato da monitora C: 
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Quanto aos desafios, destaca-se a adesão dos alunos à 
monitoria ser inferior ao esperado, visto a carga horária 
e demais demandas do curso que também exigem 
tempo do aluno. Além disso, para uma boa condução, 
esse tipo de metodologia necessita de um planejamento 
maior, ou seja, o aluno monitor destina um tempo maior 
à sua elaboração, o que mais uma vez permite a 
vivência do exercício da docência principalmente no 
planejamento da sessão de monitoria e, portanto, leva à 
apropriação do dado momento. 

 

Ademais, percebe-se também que ainda existem alunos 

engessados na metodologia tradicional exatamente pela 

ausência de metodologias mais críticas, o que pode levar à 

dificuldades quando a autonomia do mesmo é incitada nesse 

processo (MARTINS et al., 2017). Entretanto, conforme 

Salvador e Sant’ana (2017), nota-se uma menor passividade 

quando tais metodologias estão presentes desde as disciplinas 

do ciclo básico. 

Nesse sentido, a Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi (FACISA) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) oferta diversas atividades nos eixos de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Iniciação Científica. Dentre essas, Silva 

e Bezerra (2017) destacam a monitoria como sendo um palco 

que permite ao monitor obter experiências ímpares que o 

impulsionam a desenvolver competências essenciais para o 

exercício da docência, bem como regulamenta a Resolução nº 

05/2001, mediante metodologias de ensino-aprendizagem 

diferenciadas, desde a tradicional às inovadoras, conforme as 

disciplinas e os conteúdos trabalhados (JULIATTO, 2013).  

Ainda assim, percebe-se que esse eixo acaba por ser 

desvirtuado e desafiante quando a excessiva carga horária 

dificulta não só a atuação do aluno no papel de monitor que 

sente a necessidade de utilizar metodologias diferenciadas do 
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método tradicional (MORÁN, 2015), mas principalmente do 

aluno que busca a monitoria para a retirada de dúvidas e 

construção do saber de uma forma distinta da vista em sala de 

aula. Além disso, assim como em Macedo et al. (2018), os 

professores da área de nutrição clínica foram formados a partir 

do método de ensino tradicional e passivo, logo necessitam de 

uma desconstrução de uma metodologia já arraigada. 

Doravante, tal atuação no contexto acadêmico implica na 

formação de um ponto de referência entre os alunos, o qual 

algumas vezes, é ainda mais acessível que o professor. 

Conceição et al. (2017) atribui esse fenômeno à intimidação que 

o conhecimento demasiadamente superior do professor pode 

causar da mesma maneira que o medo de errar e a insegurança 

por parte do aluno.  

Neste momento, conforme Silva et al. (2017), o monitor 

é capaz de analisar o nível de aprendizado, os pontos fortes, 

bem como as necessidades e pontos que precisam ser 

fortalecidos da turma para então repassar ao professor e em 

conjunto, buscar sanar tais dificuldades, facilitando o processo 

de ensino-aprendizagem. Assim, uma nova identidade é 

formada, a comunicação é fortalecida e portanto, o mesmo 

ocorre com o vínculo monitor-aluno-professor (RABÊLO, 2017). 

Logo, esse processo didático transcende a visão limitada de 

reprodução do conhecimento constituindo-se da recriação de 

diferentes formas de aprendizado (MATIAS, 2013), visto que o 

processo de formação do conhecimento não é estático, é 

dinâmico. 
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CONCLUSÕES  

 

Destarte, o cerne da monitoria consiste da inquietação e 

da angústia causada pela passividade que a metodologia 

tradicional proporciona no processo de aprendizagem, visto que 

uma das principais causas de desinteresse do aluno pelas 

aulas, coincide com a metodologia utilizada pelo docente. A 

importante função da monitoria é incontestável, já que permite 

uma assessoria maior aos alunos e um suporte aos 

professores.  

De antemão, é nesse espaço que descobre-se a vocação 

ou não à docência ao mesmo tempo que vislumbra-se uma 

grade de ensino embasada e sustentada em metodologias 

ativas que articulam o aluno como o principal ator no palco de 

seu aprendizado, bem como instiga a curiosidade, desejo de 

aprender e a criticidade, além do desenvolvimento de 

habilidades e competências essenciais à nutrição clínica. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus é considerado mundialmente 
uma das maiores emergências na área de saúde e a cada dia 
aumenta o número de pessoas que convivem com essa 
condição. Mudança dos hábitos alimentares é o primeiro passo 
para o controle do Diabetes, e para que isso ocorra é necessário 
que exista integração entre alimentação e os demais cuidados 
desenvolvidos pelo paciente. Desta forma o trabalho busca 
avaliar a importância da orientação e educação nutricional para 
portadores de diabetes, caracterizar o paciente e descrever a 
conduta nutricional para tal patologia. Tratou-se de um estudo 
de revisão de literatura onde foram utilizados artigos que 
relataram sobre a orientação e educação nutricional na atenção 
primária, sobre a importância da educação e alimentação para 
pacientes diabéticos e a situação atual da educação nutricional 
para estes pacientes. Através desta pesquisa foi possível 
perceber que em relação à orientação nutricional existe a 
necessidade de aperfeiçoamento das ações, capacitação dos 
profissionais de saúde quanto às práticas e hábitos alimentares 
da população assistida, sobre a educação nutricional ficou 
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demonstrado que ela é capaz de influenciar de forma positiva a 
vida dos diabéticos, para o manejo da doença e que contribui 
para evitar futuras complicações decorrentes desta patologia. 
Desta forma, diante da confirmação da eficácia da educação 
nutricional, se mostra essencial a qualificação dos profissionais 
de saúde. 
Palavras-chave: Educação Nutricional. Orientação Nutricional. 

Diabetes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus é considerado mundialmente uma 

das maiores emergências na área de saúde. É crescente o 

número de pessoas que convivem com essa condição, o que 

torna preocupante, já que o diabetes traz complicações à 

saúde. As estimativas apontam que, atualmente 424,9 milhões 

de adultos tenham diabetes, e que 352,1 milhões de adultos 

possuem intolerância à glicose, o que torna real as chances de 

desenvolvimento da patologia no futuro (IDF, 2017). 

O Diabetes Mellitus é um conjunto de sinais e sintomas 

de origem múltipla, decorrentes de problemas no mecanismo 

de secreção e/ou ação da insulina (ADA, 2014). A classificação 

atual é de acordo com sua etiologia, os principais tipos são: 

Diabetes tipo 1, que causa deficiência na produção e secreção 

de insulina, provocada pela destruição das células beta-

pancreáticas, onde na maioria das vezes ocorre por um 

processo autoimune; Diabetes tipo 2, que tem como 

característica defeitos na secreção da insulina, que prevalece 

em 90% dos casos e os pacientes apresentam sobrepeso ou 

obesidade, estado no qual  soma como fator principal para a 

diminuição da sensibilidade à insulina, que a longo prazo esses 

pacientes podem precisar de insulina exógena para o controle 
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da glicemia; Diabetes Gestacional, que é decorrente da 

intolerância à glicose, diagnosticada durante a gestação e 

outros tipos de específicos de diabetes (ADA, 2014; OPAS, 

2016). 

Segundo dados da VIGITEL 2016, pesquisa realizada 

através de ligações telefônicas em amostras da população 

maiores de 18 anos que residem em domicílio com linhas 

telefônicas, em uma década, houve um aumento de 61,8% de 

pessoas diagnosticadas com Diabetes, sendo as mulheres em 

maior número. Esses dados também aumentam quando são 

analisados a idade e grau de escolaridade (BRASIL, 2017). 

A Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-

2016), aponta o diabetes como uma doença crônica, de 

gravidade relevante, e que os custos para controlar a doença 

não são só econômicos, são custos imensuráveis, que 

promovem dor, limitações e perda da qualidade de vida, 

causando grande impacto para o paciente e seus familiares 

(OLIVEIRA, VENCIO, 2016). 

Logo após o diagnóstico, o paciente diabético costuma 

seguir uma programação alimentar onde exige dele disciplina 

diária, e muitos abandonam a dieta e buscam a melhora através 

de chás, medicamentos caseiros, dentre outros, quando de fato 

já é consenso de que o controle do Diabetes pode ser 

alcançado com um planejamento alimentar (ROCHA, 2016; 

MARRERO, 2017). 

Segundo Sociedade Brasileira de Diabetes (2017), é 

essencial uma mudança dos hábitos alimentares para o 

controle do Diabetes. Portanto, para que isso ocorra é 

necessário que exista integração entre alimentação e os demais 

cuidados desenvolvidos pelo paciente. O comportamento 

alimentar é mudado de acordo com as exigências e limitações 
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que o Diabetes impõe, sendo necessário rever as escolhas 

alimentares, reduzindo calorias, moderando a ingestão de 

gorduras, fracionando as refeições e monitorando a glicemia, 

objetivando perda de peso e controle da doença. 

É importante destacar o papel do nutricionista e demais 

profissionais da área de saúde na atenção primária, pois são 

capacitados para desenvolver ações de promoção de 

alimentação saudável para indivíduos e comunidades em todas 

as fases da vida (RECINE, LEÃO, CARVALHO, 2015). 

A promoção da saúde é considerada um método 

relevante no processo saúde-doença-cuidado, visando o 

fortalecimento do caráter promocional e preventivo, tendo suas 

ações mais efetivas em combinação com a coletividade de 

forma organizada. Nessa direção, a educação nutricional se 

destaca como componente decisivo na promoção de saúde 

(ANDRADE, DOURADO, SOUZA, 2016). Orienta-se que seja 

um processo de capacitação da população, com objetivo de 

melhoria da qualidade de vida e saúde, desenvolvida pela 

Atenção Primária à Saúde (VINCHA et al., 2014). 

As ações de alimentação e nutrição vislumbram a 

ampliação da qualidade dos planos de intervenção, com ênfase 

nas doenças e agravos não-transmissíveis em todas as fases 

da vida, especialmente a partir do crescimento e 

desenvolvimento na infância, durante a gestação e no período 

de amamentação, destacando a promoção de práticas 

alimentares saudáveis. Assim, realizar ações e dividir o 

conhecimento sobre alimentação torna-se essencial para a 

população, promovendo segurança alimentar e nutricional 

(MATTOS, NEVES, 2017). 

Diante do exposto, o trabalho busca avaliar a importância 

da orientação e educação nutricional para portadores de 
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diabetes, caracterizar o paciente e descrever a conduta 

nutricional para tal patologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tratou-se de um estudo de revisão de literatura que foi 

realizado entre agosto de 2017 a junho de 2018. Para sua 

elaboração foram utilizados artigos científicos e publicações em 

revistas científicas. Foram utilizados como critério de pesquisa 

materiais publicados nos períodos de 2014 a 2018. Utilizando 

descritores como: orientação nutricional, educação nutricional e 

diabetes, educação em saúde, educação nutricional, atenção 

primária, promoção da saúde. O estudo utilizou como base de 

dados Portal Capes, Lilacs, Pub Med, Scielo, Redalyc e Google 

Acadêmico como portal buscador. Como critérios de inclusão 

foram utilizados artigos que relataram sobre a orientação e 

educação nutricional na atenção primária, sobre a importância 

da educação e alimentação para pacientes diabéticos e a 

situação atual da educação nutricional para estes pacientes. 

Como critérios de exclusão, serão desconsiderados artigos de 

revisão de literatura e artigos que tratem de educação ou 

orientação nutricional voltadas para outro público. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estão expostos nas tabelas a seguir, os principais 

resultados encontrados sobre orientação e educação 

nutricional entre os anos de 2014 a 2018. 

 

Tabela 1. Orientação Nutricional x Diabetes Mellitus. 
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Autor/ano Objetivos Metodologia Resultados 

Pinho et 
al., 2016 

Avaliar a 
percepção dos 
usuários sobre as 
ações 
educacionais de 
alimentação e 
nutrição no SUS 
entre os 
participantes dos 
grupos de 
diabéticos e 
hipertensos da 
Estratégia de 
Saúde da Família 
em Montes Claros 
– MG. 

Pesquisa transversal, 
de abordagem 
qualitativa, realizada 
com 15 usuários de 
grupos de hipertensos 
e diabéticos das 
Estratégias de Saúde 
da Família, sendo 10 
mulheres e cinco 
homens. 

Apesar das 
orientações serem 
realizadas, 
mostraram-se 
insuficientes, seja pelo 
fato de os profissionais 
não deterem o 
conhecimento 
necessário para 
realizá-las, seja por 
não utilizarem 
métodos adequados. 

Gomes et 
al., 2017 

Observar o 
conhecimento dos 
profissionais de 
saúde quanto as 
ações de 
aconselhamento 
nutricional 
durantes as 
consultas dos 
hipertensos e 
diabéticos de um 
Distrito Sanitário do 
município de 
Recife. 

Estudo descritivo com 
abordagem qualitativa. 
Participaram cinco 
profissionais de saúde, 
dentre enfermeiros e 
médicos. 

Foi observado que 
durante as consultas 
eram fornecidas 
orientações quanto a 
alimentação para 
redução de peso, 
preparo das refeições, 
oferta de participação 
em grupo de ajuda e 
orientações quanto o 
que pode ou não 
comer, porém ficou 
demonstrado que os 
profissionais tem 
dificuldade no manejo 
com os usuários, que 
as orientações 
nutricionais são 
insuficientes e 
proibitivas, 
demonstrando a 
necessidade de 
fortalecer as 
atividades nutricionais, 
garantindo apoio nas 
intervenções de 
educação alimentar e 
nutricional. 
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Autor/ano Objetivos Metodologia Resultados 

White et 
al., 2014 

Descrever 
aspectos do 
atendimento 
nutricional e das 
práticas 
alimentares entre 
idosos em face das 
orientações 
recebidas. 

Estudo transversal 
realizado com 150 
idosos de ambos os 
sexos, hipertensos e 
diabético, em 
atendimento no 
hospital universitário 
de Campinas – SP. 

A baixa adoção das 
recomendações 
nutricionais aponta a 
necessidade de 
melhor capacitação 
dos profissionais de 
saúde, para que 
possam orientar 
melhor os pacientes 
quanto ao consumo 
alimentar. 

Ramos et 
al., 2014 

Entender as razões 
da não adesão às 
recomendações 
alimentares de 
portadores de DM 
tipo 2 cadastrados 
no Programa 
Hiperdia de uma 
Unidade 
Básica de Saúde, 
em Pelotas-RS. 

Entrevista 
semiestruturada com 
16 usuários de ambos 
os sexos com média de 
idade de 45 anos entre 
adultos e 65 anos entre 
idosos da UBS de 
Pelotas – RS 
cadastrados no 
programa Hiperdia. 

As restrições 
alimentares acarretam 
mudanças negativas 
no convívio social e 
lacunas sobre o 
conhecimento da 
doença, com a 
consequente 
necessidade de um 
novo comportamento 
alimentar. Destacam a 
necessidade de 
trabalhar no serviço de 
saúde, com 
profundidade, as 
orientações e a 
adesão dos usuários. 

Almeida, 
Almeida, 

2018 

Investigar os 
fatores que 
interferem na 
adesão ao 
tratamento do DM2 
e avaliar a eficácia 
de uma intervenção 
educativa. 

Estudo exploratório, 
longitudinal, de 
abordagem quanti-
qualitativa. Foi 
realizada uma 
intervenção composta 
de consultas 
compartilhadas e 
grupos educativos na 
Unidade de Saúde da 
Família Cajuru, 
Sorocaba, São Paulo, 
de junho a outubro de 
2016. A amostra 
correspondeu a 12 
indivíduos adultos 
acometidos por DM2. 

As consultas 
compartilhadas e o 
grupo educativo 
criaram um espaço, 
entre profissional e 
paciente, para o 
compartilhamento 
informacional. Além 
disso, 41% dos 
participantes 
reduziram seus 
índices glicêmicos 
durante o estudo e os 
relatos dos 
participantes 
evidenciaram que a 
relação de respeito e 
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Autor/ano Objetivos Metodologia Resultados 

 

 Os dados quantitativos 
foram analisados por 
estatística descritiva e 
os dados qualitativos, 
por análise de 
conteúdo. 

confiança foi 
aperfeiçoada, 
contribuindo de forma 
efetiva e consciente 
em seu tratamento. 

Fonte: Autores citados. 

 

O estudo de Pinho et al. (2016), mostrou a importância 

dos grupos de educação em saúde, porém os autores 

demonstraram que, as orientações sobre alimentação realizada 

pelos profissionais não foram eficazes, seja pela falta de 

conhecimento dos profissionais ou mesmo pela forma de como 

elas foram aplicadas. Através da análise dos resultados das 

entrevistas foi possível perceber que eram orientações restritas 

e rotineiras e que eram tidas como insuficientes ou não 

alcançavam as necessidades dos usuários. Em estudo 

semelhante, White et al. (2014) mostrou que apesar dos 

usuários declararem receber as orientações nutricionais, a 

maioria não as seguia, possivelmente por não compreender ou 

por falta de motivação para segui-las, desta forma os autores 

retratam em seus estudos a necessidade de melhorar a 

capacitação dos profissionais para que as orientações 

nutricionais possam, de forma efetiva, motivar os pacientes 

quanto à alimentação. Esse resultado pode estar relacionado 

ao fato de que grande parte dos profissionais de saúde prioriza 

o tratamento medicamentoso, sem considerar que para uma 

boa compreensão e aceitação das terapias é primordial que o 

paciente entenda e se sinta familiarizado com sua doença 

(VIEIRA et al., 2016). 

O estudo de Gomes et al. (2017), onde resultou com uma 

análise do conhecimentos dos profissionais de saúde sobre 
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orientação nutricional também ficou constatado que as ações 

de orientação nutricional foram insuficientes e aplicadas de 

maneira simples e proibitiva, sem preocupação em tornar o 

processo de adequação alimentar participativo, demonstrando 

a falta de domínio dos profissionais de saúde, os autores 

mostraram a importância de uma equipe multidisciplinar afim de 

fortalecer as atividades nutricionais por meio de intervenções 

na educação alimentar e nutricional através de trabalhos com 

foco no indivíduo, família e comunidade. 

Assim como no estudo de White et al. (2014), para 

Ramos et al. (2014), a orientação nutricional não surtiu efeito 

sobre os diabéticos provocando a não adesão as mesmas, visto 

que, eram aplicadas apenas por meio de restrições e proibições 

alimentares, mostrando que os profissionais de saúde precisam 

compreender melhor os hábitos e práticas alimentares afim de 

tornar eficaz as orientações nutricionais e interação com os 

usuários. Os obstáculos encontrados para prosseguir com a 

dieta ocorrem porque a mesma está relacionada a limitações, 

que envolve a perda do prazer de comer e beber, limitando a 

autonomia e liberdade de se alimentar no horário e de maneira 

desejada (ZANETTI et al., 2015). 

No estudo de Almeida e Almeida (2018), o motivo que 

contribuiu com as falhas para o entendimento nutricional 

através da orientação, foi a comunicação de forma reduzida 

entre pacientes e profissionais, resultando na não adesão ao 

tratamento do diabetes, somado a falta de apoio da família e o 

não conhecimento sobre a doença, porém 41% dos 

participantes obtiveram redução dos índices glicêmicos durante 

o período do estudo. No tocante ao envolvimento da família, 

estudos mostram que é fundamental o apoio dos familiares para 
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que o diabético alcance o autocuidado da doença podendo 

assim alcançar as metas do seu tratamento (ROSSI, 2017). 

 
Tabela 2. Educação Nutricional x Diabetes Mellitus. 

Autor/ano Objetivos Metodologia Resultados 

Medeiros 
et al., 2014 

Descrever o 
processo de 
elaboração e 
execução de 
oficinas sobre 
rotulagem 
nutricional, 
contextualiza
da às 
necessidades 
depacientes 
diabéticos. 

Tratou-se da 
descrição de 
experiência 
realizada com 
integrantes do 
grupo de 
diabéticos. 
Renascer, 
constituído de 
832 
participantes, 
vinculados ao 
Hospital 
Regional 
Dr.Mariano 
Coelho, 
localizado na 
cidade de 
Currais Novos, 
interior do Rio 
Grande do 
Norte. 

As oficinas contribuíram para o 
aprofundamento de 
conhecimentos e a aquisição de 
habilidades para lidar como 
diabetes, incentivando o 
protagonismo dos pacientes em 
relação ao cuidado dietético. 

Li et al., 
2016 

Investigar se 
a educação 
nutricional 
intensiva 
traria 
benefícios 
para 
pacientes de 
meia idade 
com diabetes 
tipo 2. 

Gerenciament
o centralizado 
de 30 dias de 
um programa 
de educação 
na China com 
196 pacientes 
entre 50 e65 
anos com 
diabetes tipo 
2, divididos 
aleatoriamente 
entre dois 
grupos: 
educação 
nutricional 
usual e 
intensiva. 

A educação nutricional 
intensiva teve efeitos 
significativos no controle da 
glicemia, o cultivo de bons 
hábitos alimentares e atividade 
física. 
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Autor/ano Objetivos Metodologia Resultados 

Szczepańs
ka et al., 

2014 

Estimar os 
hábitos 
nutricionais e 
a influência na 
mudança de 
hábitos 
alimentares e 
na mudança 
de medidas 
antropométric
as antes e 
após a 
educação 
nutricional de 
pacientes 
com diabetes 
tipo 2. 

Estudo 
realizado com 
122 pacientes 
de uma clínica 
de diabetes na 
Polônia, onde 
foram 
realizadas 
medidas 
antropométric
as e aplicação 
de um 
questionário 
que testava 
hábitos 
alimentares. 
Foi realizado 
um plano de 
nutrição 
individual de 
educação 
dietética com 
base nos 
dados 
coletados. 
Após 3 meses 
foram 
verificados 
novamente os 
hábitos 
alimentares e 
medidas 
antropométric
as. 

O estudo demonstrou a 
ocorrência de hábitos 
alimentares desfavoráveis e 
comprovou a eficácia da 
educação alimentar para esses 
pacientes, que refletiu no 
aumento de pessoas com 
hábitos alimentares saudáveis 
e consequentemente 
diminuição de medidas 
antropométricas. 

Wang et 
al., 2014 

Descrever o 
conhecimento
, práticas e 
atitudes de 
diabéticos tipo 
2 após a 
implementaçã
o da 
educação 
nutricional na 
melhoria de 
práticas 

Avaliar através 
de 
questionário 
antes e após a 
educação 
nutricional 
durante seis 
meses, 162 
diabéticos de 
Yakeshi na 
China, acerca 
do 

Conclui-se no estudo que os 
diabéticos tinham atitudes 
positivas, mas conhecimentos e 
práticas relativamente pobres 
em nutrição. A educação nutrici
onal foi eficaz na melhoria 
dos conhecimentos e 
práticas nutricionais dos 
diabéticos, e esta prática ideal 
ajudou-os a controlar 
eficazmente a glicemia. 
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Autor/ano Objetivos Metodologia Resultados 

alimentares 
saudáveis. 

conhecimento 
nutricional, 
conscientizaçã
o, prática e 
controle 
glicêmico. 

Rodrígues 
et al., 2015 

Avaliar a 
eficácia de 
uma 
intervenção 
sobre 
educação 
nutricional de 
pacientes 
diabéticos tipo 
2 do 
consultório da 
Policlínica 
Raul 
Sanches, 
Piña Del Río 
em Cuba, 
entre 
setembro e 
dezembro de 
2014. 

Pesquisa com 
desenvolvime
nto 
prospectivo, 
longitudinal, 
quase 
experimental 
de 
intervenção, 
com 
 56 pacientes 
com diabetes 
tipo 2 maiores 
de 20 anos. 

Antes da intervenção mais de 
50% dos participantes tinham 
conhecimentos sobre educação 
nutricional, porém preferiam 
alimentos açucarados, frituras, 
gordura animal, após a 
intervenção 100% dos 
participantes mudaram seus 
hábitos alimentares e 
mudanças no estilo de vida. 

Fonte: Autores citados 

 
O estudo realizado por Medeiros et al. (2014), 

apresentou resultados positivos quanto a educação nutricional 

relacionada a interpretação de rótulos, onde os participantes 

adquiriram conhecimentos e aptidões para conviver com o 

diabetes, se tornando capazes de lidar com a rotina alimentar. 

Considerando a leitura de rotulagem como instrumento útil para 

promoção da saúde a da alimentação saudável, a mesma 

precisa ser popularizada, seja em formas de campanhas 

educativas ou pelos profissionais de saúde por meio da 

educação nutricional, que é uma ferramenta indispensável para 

o ensinamento de meios para o entendimento e utilização das 
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informações disponibilizadas nos rótulos e assim 

desenvolvendo habilidades individuais a cada paciente, que são 

indispensáveis para a execução de alimentação adequada e 

saudável (LINDEMANN et al., 2016). 

No estudo de Wang et al. (2014), onde foi feito uma 

análise de conhecimentos acerca da alimentação dos pacientes 

diabéticos, em sua maioria de homens, através da aplicação de 

um questionário antes e após a intervenção. Ficou demonstrado 

modificações significativas quanto à eficácia ao conhecimento, 

prática e atitudes por meio da educação nutricional, tal prática 

permitiu que os pacientes à distinguisse como fundamental para 

manter a conduta nutricional melhorando as escolhas 

alimentares, mostrando que houve aumento significativos para 

acatar as recomendações do consumo diário de frutas, legumes 

e grãos. O impacto da educação nutricional também pode ser 

visto quando analisado os resultados de glicemia antes e após 

a intervenção, onde os pacientes atingiram resultados 

significativos na redução na glicemia de jejum e pós-prandial. A 

ingestão de fibras está relacionada com a prevenção de 

algumas doenças, tais como o diabetes, sendo especificamente 

nela, que as fibras desempenham um papel de controle 

glicêmico (MOLZ et al., 2015). 

Esse resultado positivo também pôde ser visto no estudo 

de Szczepánska et al. (2014) em que a participação das 

mulheres foi maior, foram realizadas ações de educação 

nutricional individualizada, em forma de conversa com o 

nutricionista onde foram discutido costumes e  frequência 

alimentar, repercutindo em um aumento de melhores costumes 

alimentares, com o aumento de 100% quanto a orientação de 

quantidade de refeições diárias, 78% no consumo integrais e o 

aumento da ingestão de legumes e frutas, tendo como 
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consequência uma diminuição das medidas antropométricas, 

evidenciando a importância da educação nutricional como 

promotora de mudanças dos hábitos alimentares dos 

diabéticos. 

Assim como Wang et al. (2014) e Szczepánskaetal. 

(2014), Rodrígues et al. (2015) analisaram a conhecimento 

nutricional e preferências alimentares dos usuários de uma 

clínica em Cuba, através de um questionário que foi aplicado 

antes e depois da intervenção, foi discutido sobre o consumo 

de sal, gorduras, vegetais e sobre a relação do tabagismo e 

suas consequências para o diabético, após a intervenção foi 

possível detectar que havia um certo conhecimento sobre 

alimentação, demonstrando que 91% preferiam comer vegetais 

e 82% faziam uso de açúcar refinado, e que após as palestras 

ministradas de educação nutricional desenvolvidas em cinco 

aulas, os pacientes foram capazes de aperfeiçoar seus 

conhecimentos sobre diabetes e as suas escolhas alimentares 

em relação ao consumo de sal, gorduras, açúcares e vegetais. 

No estudo realizado por Li et al. (2016), foram criados 

dois grupos para análise, o grupo controle de educação 

nutricional usual, que recebeu conselhos de saúde básica e 

sobre a dieta para diabético com livre escolhas para se 

alimentarem e o grupo intervenção de educação nutricional 

intensiva, foi aplicado questionário e realizadas reuniões por 

médicos, nutricionistas e outros profissionais de saúde, onde foi 

aplicado conhecimentos sobre diabetes, tipos de dietas, a 

importância do consumo de frutas, legumes e cereais integrais, 

todas as manhãs durante 30 dias. Ao final os autores 

consideraram que a educação nutricional foi eficaz para o grupo 

intensivo, obtendo resultados significativos, alcançando 

redução da taxa de glicemia de jejum, pós-prandial e HbA1c 
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comparado ao grupo controle, resultado semelhante ao estudo 

de Wang et al. (2014). Para o autor tudo isso foi possível devido 

a forma de como esses pacientes foram abordados, em grupo 

e individual proporcionando aos participantes uma maior 

interação com os profissionais de saúde, estabelecendo uma 

relação mútua, sendo eficaz para o controle do diabetes. 

 

CONCLUSÕES  

 

Através desta pesquisa foi possível perceber que em 

relação à orientação nutricional existe a necessidade de 

aperfeiçoamento das ações, capacitação dos profissionais de 

saúde quanto às práticas e hábitos alimentares da população 

assistida e a inclusão do nutricionista, para que a orientação 

nutricional se torne eficaz, capaz de promover maior interação 

entre profissional e paciente, conhecimento sobre o diabetes e 

sobre alimentação, capacitando o pacientes de forma mais 

efetiva e consciente do seu tratamento.  

Sobre a educação nutricional ficou demonstrado que ela 

é capaz de influenciar de forma positiva a vida dos diabéticos, 

foi observado melhora significativa no conhecimento dos 

pacientes, promovendo mudanças nos hábitos alimentares e 

controle da glicose, concluindo que a educação nutricional é 

importante para o manejo da doença e que contribui para evitar 

futuras complicações decorrentes desta patologia. 

Tendo em vista o reconhecimento de que a educação 

nutricional tem um efeito positivo sobre a vida dos pacientes 

com diabetes, torna-se importante maior investimento na 

qualificação do nutricionista e incentivos para essas ações, 

considerando que ele é o profissional mais capacitado para 

realizá-la. 
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RESUMO:No âmbito escolar, sobretudo na educação infantil 
surgem os primeiros desafios perante a chegada de algum 
aluno com necessidade alimentar específica. Com isso este 
estudo tem por objetivo conhecer o perfil dos alunos com 
histórico de doenças, alergias e intolerâncias matriculados na 
Escola Municipal de Ensino Infantil Rufina Maria da Conceição, 
Baraúna/PB, a fim de implantar uma estratégia lúdica que 
facilite a identificação e o acesso à alimentação específica de 
acordo com a necessidade alimentar específica de cada 
escolar. Realizou-se um levantamento junto com a direção da 
escola das notificações de crianças alérgicas e/ou intolerantes, 
com posterior acompanhamento realizado com a Nutricionista 
do PNAE. Após o levantamento de informações foram 
identificadas 27 crianças, representando 13,17% dos alunos. 
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Apresentava maior frequência em meninas (59,25%), com 
casos de intolerância a lactose, alergia a corante, banana, 
achocolatado e soja, com diferentes distribuições nas turmas. 
Foram elaborados cardápios adaptados ao da rotina escolar e 
a colocação de pulseiras de cor especifica para cada 
particularidade da criança, fixadas momentos antes da 
distribuição da alimentação escolar. Conclui-se então que se 
trata de uma estratégia de sucesso, proporcionando melhoria 
no fluxo de trabalho, podendo ser expandida para outras 
modalidades de ensino devido baixo custo e efetividade. 
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação Escolar. 

Necessidades Alimentares Específicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A escola configura-se como um espaço privilegiado 

porque nela é possível trabalhar e desenvolver valores, 

crenças, princípios e interesses desde a primeira infância, além 

de proporcionar a construção de conhecimentos que irão 

instrumentalizar o cidadão no exercício de sua cidadania 

(BEZERRA, 2009). 

No âmbito escolar, sobretudo na educação infantil 

surgem os primeiros desafios perante a chegada de algum 

aluno que possua alguma necessidade alimentar específica. O 

momento destinado à distribuição da alimentação escolar 

configura-se como um espaço de socialização entre as 

crianças, onde sua fragilidade se torna mais visível, este fato 

atua também com importância singular principalmente no que 

diz respeito ao desenvolvimento de aspectos psicológicos 

(PAULA, et al.,2014).  
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A alergia alimentar representa uma resposta imunológica 

de hipersensibilidade à ingestão de determinado alimento, que 

poderá ou não, ser mediada por IgE (SANTALHA et al., 2013). 

A Intolerância a lactose (IL) é caracterizada como uma 

afecção da mucosa intestinal que resulta na deficiência da 

enzima lactase (β- D- Galactosidase) incapacitando a digestão 

e absorção da lactose (CASAGRANDE, PISTORELLO, BISI, 

2014). 

A prevalência da alergia alimentar, em idade pediátrica, 

é cerca de 4 -6%, assistindo-se nas últimas décadas a um 

incremento da mesma, constituindo assim um problema de 

saúde pública em praticamente todos os países desenvolvidos 

(UGZY et al., 2005; SANTALHA et al., 2013). 

Com relação a intolerância a lactose, observa-se nesses 

últimos anos que a porcentagem de pessoas que apresentam 

tal patologia vem aumentando de 10 a 15%, uma porcentagem 

alta, atingindo principalmente crianças (SOUZA et. al., 2018; 

PORTO et. al., 2005). 

Em casos de alergias e intolerâncias, não se deve 

consumir nada que contenha o alimento causador, dependendo 

da tolerência de cada um, mesmo em quantidade muito 

pequena. No caso das doenças crônicas deve-se respeitar as 

especificidades de cada patologia (BRASIL, 2017).  

Sabe-se que a escola se torna um local para a promoção 

e recuperação da saúde através do desenvolvimento de ações 

que melhorem as condições de saúde, alimentares e o estado 

nutricional dos escolares.  

Isso inclui os alunos portadores de Necessidades 

Alimentares Especiais devido a doenças como: diabetes, 

doença celíaca, alergias alimentares, dislipidemias e 
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hipertensão arterial sistêmica e intolerância a lactose, que 

demandam atenção diferenciada para que não tenham reações 

adversas pela exposição a alguns ingredientes (BRASIL, 2012). 

De acordo com o caderno de referência sobre 
alimentação escolar para estudantes com necessidades 
alimentares especiais, estabeleceu-se um fluxo de 
atendimento, iniciando pela identificação dos alunos, que pode 
ser por demanda espontânea na escola; suspeita identificada 
na escola; a declaração na matrícula, o encaminhamento pelo 
setor de saúde, ou a identificação pelas equipes do Programa 
Saúde na Escola (PSE) e o diagnóstico nutricional (BRASIL, 
2017). 

Para tanto deve-se solicitar a comprovação por meio de 
atestado, laudo ou outro documento, porém deve-se levar em 
consideração um conjunto de informações.Cabe ressaltar a 
atenção dada aduração do atendimento à determinada 
prescrição, sendo necessária acompanhamento de rotina. 
Estas informações devem ser repassadas pela gestão escolar 
para a nutricionista responsável técnica pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (BRASIL, 2017).  

De acordo com a Lei nº 12.982/2014, é obrigatória a 

elaboração de cardápios diferenciados para a alimentação 

escolar de estudantes com diabetes, alergia alimentar, 

intolerância à lactose ou outra necessidade alimentar especial. 

 O atendimento aos estudantes com necessidades 

alimentares especiais surge como demanda espontânea, com 

a existência destes alunos, surge à necessidade da 

estruturação das escolas e toda rede de serviços ofertados para 

este público, a fim de garantir a alimentação escolar específica 

para cada situação clínica e o acompanhamento terapêutico 

que garanta a prevenção de agravos, recuperação e 

reestabelecimento da saúde da criança (BRASIL, 2017). 
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 Neste contexto surge a necessidade de conhecer o perfil 

dos alunos com histórico de doenças, alergias e intolerâncias 

matriculados na Escola Municipal de Ensino Infantil Rufina 

Maria da Conceição, localizada na cidade de Baraúna, Paraíba, 

a fim de implantar uma estratégia lúdica que facilite a 

identificação e o acesso à alimentação específica de acordo 

com a necessidade alimentar específica de cada escolar, assim 

como observar sua efetividade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Conforme artigo 3º da Resolução nº 465 de 23 de agosto 

de 2010 do Conselho Federal de Nutricionista, é atribuição 

obrigatória do nutricionista, estimular a identificação de 

indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para que 

recebam atendimento adequado no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, tomando como base a Lei nº 12.982/2014. 

 Com base neste contexto realizou-se no ínicio do ano 

letivo de 2018 um levantamento junto com a direção da escola 

das notificações de crianças alérgicas, intolerantes ou que 

possuíssem diagnóstico de doenças crônicas ou agravos a 

saúde, informações estas obtidas a partir dos relatos feitos 

pelas mães ou responsáveis durante o período de matrículas, 

que foi realizado em meados de janeiro do referido ano. 

 A partir de então, durante os meses de fevereiro á abril 

de 2018, foi elaborada uma escala de encontros presenciais 

com as mães ou responsáveis destas crianças,em dias 

previamente marcados, estas foram convidadas a comparecer 

na escola para uma conversa com a Nutricionista responsável 

técnica pela Alimentação Escolar.  
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O convite foi enviado através de lembretes na agenda 

das crianças, que também solicitavam que as mães e/ou 

responsáveis levassem a caderneta de acompanhamento da 

saúde da criança e todos os exames relacionados ao 

diagnóstico clínico.  

Através deste contato foi possível identificar quais os 

casos de doença, alergias e/ou intolerâncias ainda persistem, 

assim como procedeu-se a avaliação antropométrica e 

nutricional destas crianças.  

A partir de então foram elaborados cardápios adaptados 

ao da rotina escolar, contemplando a retirada, ou acréscimo de 

ingredientes específicos necessários para cada situação 

clínica, caracterizando o atendimento nutricional diferenciado. 

Concomitantemente, procedeu-se uma conversa com os 

professores, equipe técnica escolar e merendeiras sobre a 

utilização de um instrumento que facilitasse a identificação 

destas crianças para o fornecimento adequado da 

refeição/lanche ofertado pela alimentação escolar.  

Para operacionalizar este instrumento foi realizado um 

treinamento com as professoras e merendeiras para explicar a 

metodologia, assim como foi entregue uma lista contendo o 

nome dos alunos e a cor correspondente a cada especificidade 

alimentar. 

Para isso foramproduzidas pulseiras artesanais de cores 

específicas para cada particularidade alimentar, 

confeccionadas em fita de cetim e velcro, estas eram colocadas 

nos alunos pelas professoras no momento antes da hora do 

lanche, facilitando assim a identificação da criança por parte da 

merendeira e seus auxiliares, e a entrega do prato correto que 

atenda as especificidades.  
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Após o lanche, ao retornar a sala às professoras retiram 

a pulseira e guardam para utilização no dia seguinte. 

As cores das pulseiras representavam os seguintes 

códigos: AMARELO (não oferecer nada com leite integral, 

substituir nas preparações por leite sem lactose – para 

intolerantes a lactose); AZUL (não oferecer banana – crianças 

com reações adversas ao consumo de banana); ROSA (não 

oferecer bebida láctea – crianças como reações adversas a 

corantes) e VERDE (não oferecer achocolatado – crianças com 

reações adversas ao chocolate) e VERMELHO (não oferecer 

proteína texturizada de soja).  

A linguagem utilizada para identificação de cada situação 

foi feita de acordo com o entendimento de cada merendeira 

para facilitar a efetividade da ação.  

A referida escola possui refeitório com mesa e bancos 

acoplados adequados ao tamanho das crianças, para melhor 

organização as turmas são organizadas e vão uma por vez até 

o refeitório para lanchar e posteriormente brincar no parquinho. 

Para observar a efetividade destas ações, foi realizada 

uma conversa com as professoras e merendeiras com a 

seguinte pergunta “Você acha que a utilização deste 

instrumento facilitou seu trabalho?” 

Em contrapartida também se observou o comportamento 

de todos os atores envolvidos neste processo durante o horário 

do lanche/refeição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Escola Municipal de Educação InfantilRufina Maria da 

Conceição possui uma turma de berçário, Maternal A e B, Pré I 
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A, B e C e Pré II A, B e C, atendendo alunos com idade a partir 

de dois anos á cinco anos e onze meses, com um total de 205 

alunos, nos turnos manhã e tarde. 

 Após o levantamento de informações referentes às 

matrículas escolares foram identificadas 27 crianças com 

histórico de alergias e/ou intolerâncias, não foi identificado 

nenhum caso de doença crônica, representando 13,17% dos 

alunos. 

 Na figura 1, observa-se a distribuição da ocorrência de 

alergias e intolerâncias segundo sexo dos alunos, os resultados 

encontradosdiferem dos resultados apontados por Marques e 

colaboradores (2014), com maior ocorrência entre os meninos.  

 

Figura 1. Distribuição da ocorrência de alergias e intolerâncias 

segundo sexo dos alunos. 

 
Fonte: Informações próprias. 2018 

 

Meninos
41%

Meninas
59%
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Observa-se a ocorrência de alergias e intolerâncias 

alimentares com distribuição em todas as turmas, segundo 

levantamento de dados feito inicialmente com a direção da 

escola, conforme exposto na figura 2. 

Conforme observado na figura 2, destaca-seno presente 

estudo a maior prevalência de reações adversas associadas ao 

consumo de leite e seus derivados e alimentos associados ao 

chocolate, corroborando com os resultados encontrados por 

Marques e colaboradores (2014), que em seu estudo realizado 

com crianças em idade pré-escolar e escolar, apontouque os 

alimento mais frequentemente envolvidos foram o leite, 

morango, chocolate, ovo e marisco. 

Após o momento de intervençãorealizado pela 

Nutricionista escolar com os pais e/ou responsáveis das 

crianças, nota-se uma redução do número de alunos com 

necessidades alimentares específicas, como exposto na figura 

3. 

Verificou-se através da avaliação nutricional que nove 

crianças já não apresentam mais sintomas clínicos, nem 

marcadores bioquímicos característicos da alergia e/ou 

intolerâncias citadas no período de matrículas, com redução de 

33,33% do valor inicial.  

Cabe destacar ainda que algumas das situações 

relatadas como alergias e/ou intolerâncias não estavam 

diagnosticadas e por diversas vezes foram associadas a algum 

episódio de adoecimento ocasionado por alguma outra causa. 

 Após a redução do número de casos expostas na figura 

3, podemos observar na figura 4, a distribuição atual de casos 

de alergias e intolerâncias por turma, assim como quais os 

alimentos associados. 
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Figura 2. Tipos de alergias e/ou intolerâncias e sua distribuição 

encontradas por turma antes dos encontros de 

acompanhamento. 

 
Fonte: Informações próprias. 2018 
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Figura 3. Número de alunos notificados com alergias e/ou 

intolerâncias alimentares antes e após as reuniões de 

intervenção realizados pela nutricionista. 

 
Fonte: Informações próprias. 2018 
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Figura 4. Tipos de alergias e/ou intolerâncias e sua distribuição 

encontradas por turma após a realização dos encontros de 

acompanhamento. 

 
Fonte: Informações próprias. 2018 
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das crianças que estavam em acompanhamento, os resultados 

estão expostos na figura 5. 

 

Figura 5. Estado antropométrico das crianças acompanhadas 

segundo o indicador Peso para Idade. 

 
Fonte: Informações próprias. 2018. 

 

No tocante aos indicadores IMC para Idade e Peso para 

Estatura todos os alunos encontram-se eutróficos. Com relação 
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estão com Estatura para Idade alterado. 
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Figura 6. Estado antropométrico das crianças segundo o 

indicador Estatura para Idade. 

 

 
Fonte: Informações próprias. 2018. 
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colocar no pratinho determinado tipo de alimento, tendo em 

vista o momento especifico de cada turma que vai chegando 

sequencialmente.  

  As professoras, equipe escolar e pais de alunos julgam 

como muito importante à adoção deste instrumento tendo em 

vista a organização do fluxo e a minimização do risco de erros 

na distribuição da alimentação escolar. 

  Destaca-se a importante atuação dos professores 

nesses casos, participando diretamenteda formação para a 

autonomia que não deve ser secundarizada, mas em prol da 

saúde e bem-estar da criança, mediante uma efetiva parceria 

família-escola, materializada no cotidiano educativo em que a 

criança, não se sente diminuída em face das suas 

necessidades específicas quanto à alimentação (ALMEIDA, 

TOFOLI, OLIVEIRA, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

A realização de estratégias como esta se torna de grande 

valia e importância para o fortalecimento das políticas públicas 

para crianças e a garantia da execução da segurança alimentar 

e nutricional no âmbito escolar deste público tão específico. 

Neste contexto destaca-se a importância do papel do 

aluno como protagonista da história, que tem seus direitos 

respeitados e que pode usufruir de forma plena do momento 

social que é a hora do lanche junto a seus colegas sem nenhum 

prejuízo a sua saúde. 

Nas demais instâncias de organização escolar notam-se 

uma maior organização desde o fluxo de produção desta 

alimentação específica, até o momento de distribuição, pórem, 
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em alguns momentos há um esquecimento por parte dos 

professores em proceder a fixação das pulseiras, entretanto 

este problema tem sido resolvido por uma iniciativa dos próprios 

alunos, tendo em vista que os mesmos já sabem o horário 

correto de colocar e sua cor correspondente atuando também 

como colaboradores diretos para o sucesso da ação. 

Observa-se maior rapidez e minimização do risco de erros 

que podem ser gerados por uma distribuição desorganizada e 

que não é baseada em nenhum instrumento, estando exposta 

ao esquecimento ou a sobrecarga de trabalho da equipe 

responsável pela confecção e distribuição da alimentação 

escolar, garantindo aos pais e professores maior segurança e 

tranquilidade. 

Conclui-se então que trata-se de uma estratégia de 

sucesso e que pode ser expandida para outras modalidades de 

ensino como por exemplo ensino fundamental anos iniciais, 

anos finais e educação de jovens e adultos por se tratar de uma 

iniciativa de baixo custo e com efetividade. 
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RESUMO: A Doença Celíaca é uma enteropatia imunológica, 
caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, que 
provoca inflamação crônica e atrofia das vilosidades intestinais, 
com consequente má absorção de nutrientes. Embora a 
literatura exponha as possíveis comorbidades ligadas à doença 
celíaca, há escassez de trabalhos que verifiquem a incidência. 
A presente abordagem objetivou analisar a incidência de 
comorbidades em um grupo de celíacos, sob a perspectiva da 
ciência da nutrição. Tratou-se de um estudo secundário, do tipo 
transversal descritivo, com abordagem quali-quantitativa, 
realizado através de formulário desenvolvido no google forms ®. 
Para esta abordagem, foram utilizadas 13 inquisições acerca de 
dados socioeconômicos e agravos secundários a doença. A 
amostragem foi composta por 29 indivíduos, sendo (93,1%) 
mulheres, entre 20 e 40 anos (58,7%), com nível de formação 
superior (79,3%), que descobriram a doença na idade adulta 
(62%). A incidência de comorbidades foi a seguinte: 
constipação intestinal (41,4%), anemia (31%), artrites ou dores 
nas articulações (27,6%), dermatite herpetiforme e osteoporose 
(20,7%), deficiência nutricional múltipla (17,2%), distúrbios da 
tireoide (17,2%), diarréia frequente (13,8%), diabetes (10,3%), 

http://www.arrumablog.com/2010/07/conhece-os-simbolos-da-internet.html
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hipocalcemia (6,9%) e Hipoplasia do esmalte dentário (3,4%). 
Os dados sugerem predominância da forma não-clássica da 
doença, com diagnóstico tardio e alta incidência de 
comorbidades múltiplas, em sua maioria com etiologia 
nutricional. Corroborando assim, a importância do diagnóstico 
precoce e do acompanhamento nutricional para portadores de 
doença celíaca. 
Palavras-chave:Doença Celíaca. Comorbidades. Saúde 

Coletiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Celíaca (DC) é uma enteropatia imunológica 
induzida por glúten, caracterizada por um genótipo genético 
(genes HLA-DQ2 e HLA-DQ8) e autoanticorpos (antiglisembase 
e antiendomisial) específicos (LEONARD, 2017). Caracterizada 
pela intolerância permanente ao glúten, provoca inflamação 
crônica da mucosa e submucosa, atrofia das vilosidades 
intestinais e, consequente, má absorção de nutrientes, podendo 
se apresentar sob a forma clássica, não clássica e 
assintomática. Na forma clássica da doença, as manifestação 
ocorrem nos primeiros anos de vida por meio de sintomas como 
diarréia crônica, vômitos, irritabilidade, anorexia, déficit de 
crescimento e distensão abdominal, dentre outros. Já a forma 
não clássica da doença manifesta-se mais tardiamente, com 
predomínio de sintomas extraintestinais e manifestações 
isoladas, como, por exemplo, baixa estatura, anemia por 
deficiência de ferro refratária à ferroterapia oral, hipoplasia do 
esmalte dentário, constipação intestinal, osteoporose, 
esterilidade, artralgia ou artrite e epilepsia associada à 
calcificação intracraniana.  

A gliadina, fração tóxica, é a principal responsável pelo 
desencadeamento da doença. Ela reage com a enzima 
transglutaminase tecidual (TTG), formando um complexo 
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imunogênico reconhecido como antígeno pelas células 
apresentadoras de antígenos (APC’s), posteriormente, 
apresentada aos linfócitos T CD4+ através das moléculas 
HLADQ2 ou HLA DQ8 (CECILIO e BONATTO,2015; SELLESKI 
apud ALCANTARA, et al., 2018). Desse modo, a ingesta de 
glúten por celíacos leva à produção de anticorpos anti-gliadina 
(AGA), antiendomísio (AAE) e anti-transglutaminase (AATGh), 
por meio dos quais será possível a identificação da doença; não 
devendo assim, ser adotada uma dieta livre de glúten antes da 
realização dos exames diagnósticos. Todavia, o  padrão ouro 
para confirmação do diagnóstico da doença é a biópsia do 
intestino delgado, cuja determinação do grau é avaliada, 
concomitantemente, com a escala Marsh (ARAÚJO, et al., 
2010;  BAGHBANIAN, et al. 2015). Porém, diretrizes recentes 
dizem que o diagnóstico pode ser feito sem uma biópsia em 
determinadas circunstâncias, especialmente em crianças 
(KELLY, et al., 2015).   

Embora não existam dados oficiais acerca da 
manifestação deste distúrbio, “a doença celíaca pode aparecer 
em qualquer fase da vida, e atualmente, estima-se que a cada 
400 brasileiros um seja celíaco.” (CNS, 2013). Apesar de as 
investigações acerca da sua fisiopatologia terem avançado, a 
DC continua sendo uma doença com componente genético 
indiscutível e fatores ambientais não esclarecidos (DIAS, et al. 
2016), cujo tratamento é exclusivamente dietético, por meio de 
uma dieta isenta de glúten,  de forma definitiva e permanente, 
independente do tipo (ALMEIDA, et al. 2018). 

A doença celíaca está associada a diversas morbidades 
e complicações frequentes, de alta prevalência, dentre as quais, 
linfoma, tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, 
osteoporose. A doença também é representada em pacientes 
com constipação e déficits nutricionais (CONCEIÇÃO-
MACHADO, 2015; ALCANTARA, et. Al. 2018) e todas as 
complicações destas.  
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Desse modo, a presente abordagem objetivou analisar a 
incidência de comorbidades em um grupo de celíacos, sob a 
perspectiva da ciência da nutrição. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Tratou-se de um estudo transversal e descritivo, com 
abordagem quali-quantitativa. Utilizou-se como ferramenta um 
formulário semiestruturado desenvolvido no google forms ®. Tal 
ferramenta era auto-preenchível, foi divulgada em grupos de 
celíacos no facebook® e deveria ser respondido em plataforma 
online; continha 25 inquisições, das quais foram utilizadas 13 
nesta abordagem, acerca de dados socioeconômicos e agravos 
secundários a doença. O inquérito ficou aberto no período de 
06 de outubro a 19 de novembro de 2017. Para responder o 
questionário, o interessado deveria clicar no link, que o 
encaminhava para o termo de consentimento livre e 
esclarecido, onde após afirmar leitura do termo e concordar 
com a pesquisa, era direcionada à seção de perguntas. A 
amostra aqui analisada foi composta por 29 indivíduos, com 
idade entre 3 e 65 anos, que afirmaram diagnóstico de doença 
celíaca confirmado por meio de biópsia do intestino delgado. 
Todas as informações foram autodeclaradas e as 
cormobidades não foram atestadas por meio de exames 
laboratoriais.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Limites do estudo 

Cabe ressaltar que o estudo que originou o banco 
aqui analisado não foi desenhado especificamente para 
analisar a incidência de agravos ligados à doença celíaca, 
e sim o acesso e a demanda de indivíduos celíacos à 

http://www.arrumablog.com/2010/07/conhece-os-simbolos-da-internet.html
http://www.arrumablog.com/2010/07/conhece-os-simbolos-da-internet.html
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preparações sem glúten (BILRO, et. al, 2018), o que limita 
esta abordagem. Dessa forma, o instrumento de 
mensuração utilizado não esclareceu os tipos de 
comorbidades com mais de uma forma de apresentação, 
limitando a exploração de determinadas doenças. Ainda 
ressalta-se que, o tamanho da amostra em relação ao 
evento estudado e a escassez de trabalhos com o mesmo 
objetivo, podem representar limitações à análise dos 
resultados obtidos.  

A partir dos dados expostos na tabela 1, compreende-se 
o perfil  socioeconômico e a faixa etária diagnóstica prevalente 
na amostra. 

 

Tabela 1. Dados socioeconômicos da amostra 

    N =  29 

Sexo       

  n %   

Feminino 27 93,1  

Masculino 2 6,9  

    

Faixa etária atual     

  n %   

0 a 19 5 17,2  

20 a 40 17 58,6  

40 a 65  7 24,1  

    

Faixa etária na qual descobriu a 

doença 

  n %   

0 a 19 11 37,9  

20 a 40  15 51,7  
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40 a 65  3 10,3  

    

Estado Civil       

  n %   

Casado  15 51,7  

Solteiro  12 41,4  

Outros  2 6,9  

    

Escolaridade     

  n %   

Fundamental 1 3,4  

Médio  5 17,2  

Graduação  16 55,2  

Outros  7 24,1  

    

Renda familiar em salário mínimo 

  n %   

Até 1  1 3,4  

1 a 2  3 10,3  

2 a 4 8 27,6  

4 a 5  2 6,9  

Acima de 5  15 51,7  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A amostragem foi composta majoritariamente por 
mulheres (93,1%) jovens, em idade entre 20 e 40 anos (58,7%), 
que descobriram a doença na fase adulta (62%), o que condiz 
com os dados epidemiológicos encontrados na literatura 
(GANDOLFI, 2000; CASSOL, 2007; REILLY, 2012) e ainda 
sugerem manifestação ou diagnóstico tardio da doença. Mais 
da metade possui alto nível de instrução, tendo 55,2% 



ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM NECESSIDADES 
ALIMENTARES ESPECIAIS: ESTRATÉGIA APLICADA EM UMA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO INTERIOR DA PARAÍBA 

749 
 

graduação e 24,1% formação além, com renda familiar superior 
a cinco salários mínimos (51,7%), o que demonstra ser uma 
amostra bem informada e com possibilidade de acesso 
adequado à alimentação e ao tratamento, do ponto de vista 
econômico.  

Embora a doença celíaca provoque, especificamente, 
inflamação da mucosa intestinal, a possibilidade de sinais ou 
sintomas extraintestinais ou ambos (gastro e extraintestinais), 
sugerem um caráter sistêmico (LEONARD, et al., 2017). O que 
pode levar ao desenvolvimento de comorbidades de diversos 
aspectos. De acordo com Kaplan e Feinstein (1974), as 
comorbidades se dividem em três classes, podendo ser 
classificadas como: patogênica, quando duas ou mais doenças 
se relacionam etiologicamente; diagnóstica, quando as 
manifestações da doença associada forem similares às da 
doença primária; e prognóstica, quando a doenças predispõe o 
paciente a desenvolver patologias secundárias, que é o perfil 
da doença celíaca. 

Na tabela 2, é possível verificar a incidência de 
agravos e as comorbidades mais prevalentes no grupo 
estudado. 
 

Tabela 2. Incidência e tipos de comorbidades 

encontradadas na amostra 

  N = 29   

Comorbidades decorrente da condição celíaca 

  n %   

Sim 19 65,5  

Não 7 24,1  

Não sabe 3 10,3  

Agravos múltiplos 16 55,2  

Tipos de comorbidades       

  n %   
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Constipação 12 41,4   

Anemia 9 31,0  

Artrite ou dores 

articulares 8 27,6  

Dermatite herpetiforme 6 20,7  

Osteoporose 6 20,7  

DNM* 5 17,2  

Distúrbios da tireoide 5 17,2  

Diarréia frequente 4 13,8  

Diabetes 3 10,3  

Hipocalcemia 2 6,9  

Hipoplasia do esmalte 

dentário 1 3,4   

Fonte: Dados da pesquisa 

*Deficiência nutricional múltipla 

 

A maior parte da amostra declarou possuir alterações de 
saúde decorrentes da doença celíaca (65%) e, em 55,2% 
destes, os agravos são múltiplos.  

Fuchs, et. al. (2018), nos dizem que o atraso no 
diagnóstico dessa doença pode reduzir o bem-estar e 
potencializar o uso incremental de medicamentos e serviços de 
saúde. Nesse entrecho, é importante pontuar que o consumo 
do glúten ou a transgressão persistente à dieta isenta de glúten 
pode  acarretar déficit nutricional (ALCANTARA, et. Al. 2018; 
VIEIRA, 2017) e condicionar o indivíduo ao desenvolvimento de 
diversas alterações fisiológicas, que podem culminar em outras 
patologias, comprometendo ainda mais a saúde e a qualidade 
de vida desses indivíduos. 

Para melhor compreensão, vale salientar que, considera-
se a classificação da DC como forma  clássica quando há 
diarréia e não clássica a ausência desta. Já  a manifestação 
clínica  é considerada precoce se a idade, no momento do 
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diagnóstico, for igual ou inferior a 24 meses e tardia se superior 
a 24 meses (CECCARELLI et.al, apud SDEPANIAN, 2001). 

Apesar da DC poder se desenvolver em qualquer 
momento da vida, a alta prevalência de constipação intestinal, 
os tipos de alterações mais incidentes e o baixo percentual de 
diarreia encontrados, sugerem que a forma não-clássica da 
doença prevalesce na amostra. O que pode justificar o alto 
índice de indivíduos que manifestaram ou tiveram diagnóstico 
tardiamente (62%), aumentando a possibilidade de agravos; e 
pode ainda, explicar o alto nível de indivíduos portadores de 
comorbidades associadas (55,2%). Desse modo, a forma 
prevalente da doença no universo estudado é semelhante a 
encontrada por Sdepanian, et.al, (2001), na qual a forma não 
clássica também foi mais frequente nos pacientes com 
apresentação tardia da doença. 

A constipação intestinal foi relatada por 41,4% da 
amostra. Mas, estudo realizado por Vieira (2017), com 374 
celíacos, encontrou uma incidência bem menor de constipação 
(12,3%). Embora sejam recorrentes citações de constipação 
como um dos sintomas de forma atípica da DC (BOÉ, ET. AL., 
2012), são raras as descrições literárias que comprovem isso. 
Considerando que a dieta sem glúten, normalmente, é pobre 
não só em micronutrientes, mas também em fibra alimentar 
(WRONKOWSKA apud SAUERESSIG, 2016), faz-se 
necessário verificar a quantidade de fibras na dieta e a ingesta 
hídrica destes indivíduos.   

As anemias persistentes podem ser preditoras para o 
rastreio de doença celíaca (BAGHBANIAN, et al. 2015), sendo 
relatada por 31% dos indivíduos. Todavia, não foi possível 
identificar o tipo de anemia preponderante. Silva e Souza (2005, 
p. 602) enfatizam que “até 10% da população adulta com 
deficiência de ferro pode ter doença celíaca associada”. Com 
relação a este tipo de alteração, Xing e Morgan (2013) nos 
dizem que, não só as anemias, mas, a deficiência nutricional 
múltipla, apresentada por 17,2 % da amostra, e a resistência à 
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enzima lactase,  são consequência da infiltração epitelial de 
linfócitos e embotamento das vilosidades do intestino delgado, 
que acarretam  má absorção significativa de macro e 
micronutrientes e comprometimento nutricional.  
 Artrite e as dores articulares acometem pouco mais de um 
quarto dos participantes (27,6%). Apesar de estudos 
epidemiológicos com base familiar indicarem uma base génica 
compartilhada para perturbações auto-imunes, como doença 
celíaca (DC) e artrite reumatóide (RA), “a extensão desse 
compartilhamento não foi sistematicamente explorada” 
(ZHERNAKOVA, et al., 2011; p. e1002004).  

Outras doenças de caráter auto-imune foram apontadas,  
entre as quais, a dermatite herpetiforme (DH) (13,8%). A DH 
geralmente é uma característica da DC e, assim como esta, 
trata-se de uma enteropatia sensível ao glúten, com 
apresentação prevalentemente extraintestinal, especialmente 
cutânea, e peculiaridade genotípica, histopatológica do 
intestino e sintomatológica análogas ao espru celíaco 
(MENDES, et. Al., 2013; ESTEVES, 2016). Dadas as 
semelhanças fisiopatológicas, o tratamento da DH, assim como 
o da DC, envolve a restrição vitalícia da ingesta de glúten e 
todas as dificuldades e desafios sociais que esta traz. 

A partir da condição de deficiência nutricional múltipla 
relatada por 17,2% dos indivíduos, pode se originar grande 
parte das comorbidades encontradas. Dentre as quais, os 
distúrbios ósseos metabólicos como a osteoporose, presente 
em 20,7%, e a baixa densidade mineral óssea (DMO). Tais 
comprometimentos esqueléticos possuem etiologia multifatorial 
e podem ser consequência de fatores  nutricionais como, má 
absorção de nutrientes importantes como cálcio e vitamina D; 
redução do consumo de leites e derivados, devido à deficiência 
de lactase; e alterações ligadas a outras condições 
relacionadas à DC como, hipersecreção de citocinas pró-
inflamatórias, hiperparatireoidismo e hipogonadismo (XING E 
MORGAN, 2013).  Xing e Morgan (2013)  ainda afirmam que, 
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para estes indivíduos, na infância, uma dieta sem glúten pode 
recuperar completamente a massa óssea, enquanto em adultos 
raramente ocorre o mesmo; e que o atraso no tratamento 
dietético reduz a DMO, aumentando o risco de fratura.  

A incidência de distúrbios da tireóide foi semelhante a de 
dermatite herpetiforme (17,2%). Verifica-se que o 
desenvolvimento de alterações da função tireoidiana em 
indivíduos celíacos pode ser secundário à enteropatia e estar 
associada à deficiência de nutrientes dietéticos como iodo, 
zinco e selênio, cofatores na conversão de tiroxina (T4) em tri-
iodotironina (T3), perifericamente (MEZOMMO e NADAL, 
2016). Já nas doenças tireoidianas de caráter autoimunes, o 
desenvolvimento da DC pode ser secundário a patologia; 
podendo, para estes indivíduos, ser interessante o rastreio 
sorológico, uma vez que, a depender da tipologia, os sintomas 
clínicos da enteropatia podem ser apenas leve deficiência de 
alguns elementos já citados, como ferro, acido fólico, vitamina 
B12, cálcio e magnésio (SINGH e HERSHMAN, 2003).  

Quanto a diarréia, apenas 13,8% dos celíacos declararam 
episódios frequentes. O que reforça o perfil supostamente 
levantado, de uma amostra onde predomina a forma não 
clássica da DC, com apresentação ou diagnóstico tardio. Por se 
tratar de um sintoma característico da forma clássica da 
doença. 

Em relação ao Diabetes Mellitus, embora não se saiba o 
tipo preponderante na amostra, a incidência foi de 10%. De 
modo abrangente, a DC se associa principalmente à DM tipo 1 
e, assim como as demais doenças auto-imunes, ocorre por 
similaridade imunológica e/ou através de base genética comum 
a DC esta associada ao diabetes tipo 1 (ARAÚJO; BAPTISTA 
apud SILVA, 2016). Em estudo realizado por Brandt et. al. 
(2005), 5,5% dos indivíduos apresentaram sorologia positiva 
para DC e, dentro de quatro anos de acompanhamento, outros 
4,4% positivaram a sorologia; o que, segundo ele, se explicaria 
pela hipermeabilidade intestinal ocasionada pela doença ativa 
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e consequente absorção de antígenos anômalos que induziriam 
uma resposta imune com produção de auto anticorpos contra 
células pancreáticas em indivíduos já geneticamente 
predispostos. Permitindo supor, que a diabetes pode ser uma 
comorbidade secundária a DC. 

A possibilidade de danos no sistema nervoso entérico e 
consequente comprometimento do sistema digestório, 
ocasionado pelo diabetes descompensado  (RODRIGUES e 
MOTA, 2012), pode dificultar o diagnóstico de DC nesse grupo. 
Por tais motivos, embora haja controvérsias, Silva (2016) 
ressalta a relevância do screening de DC como prática de rotina 
em pacientes diabéticos e ainda nos diz que , em caso de 
sorologia positiva, deve-se realizar estudo histológico da 
mucosa intestinal, a fim de instaurar precocemente o tratamento 
necessário à prevenção de possíveis complicações. 

Tratando-se da hipoplasia do esmalte dentário, apesar de 
pouco prevalente na amostra (3,4%) e pouco relatada na 
literatura, também pode ter etiologia de cunho nutricional. Isso 
porque as vitaminas A e D estão intimamente ligadas à função 
de células epiteliais e mineralização e, na deficiência destas, 
ocorre formação inadequada da matriz orgânica formadora do 
esmalte (SEOW apud ALVARENGA, 1997). Esse tipo de 
distúrbio se caracteriza por alterações que vão desde manchas 
quase imperceptíveis à fissuras e alteração da coloração na 
superfície do esmalte. Características que podem auxiliar, 
especialmente, no diagnóstico de indivíduos assintomáticos, 
por ser mais prevalente em celíacos se comparado com não 
celíacos  (NIKIFORVK, 1981; CHAGAS JR, 2006; AINE, 1996; 
PRIOVOLOU et al., 2004).  De acordo com Castro (2018), a 
presença de hipoplasia do esmalte dentário e úlceras na 
mucosa bucal devem ser reconhecidas como auxiliares no 
diagnóstico da DC, já que em casos atípicos esses podem ser 
os únicos sinais clínicos da doença.  

No contexto de síndromes disabsortivas como a doença 
celíaca, é compreensível o desenvolvimento da condição de 
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hipocalcemia (6,9%). A redução dos níveis desse mineral no 
organismo pode ocasionar um hiperparatireoidismo secundário 
com calciúria diminuída, a fim de atender a demanda sistémica, 
com consequente perda de tecido ósseo e possibilidade de 
desenvolvimento de hipomagnesemia associada. O que agrava 
ainda mais a hipocalcemia, trazendo um estado de resistência 
à ação do PTH (XING E MORGAN, 2013) e alterações 
pertinentes ao deficit desses minerais, dentre as quais, a 
osteoporose, com maior prevalência na amostra.  

Verificamos que algumas das comorbidades 
encontradas nessa abordagem foram semelhantes as 
apontadas em estudo de revisão realizado por Alcantra, et. al., 
(2018).  

Apesar das alterações estruturais e fisiológicas 
ocasionadas pela dificuldade de absorção característica da DC, 
a dificuldade de acesso à produtos e preparações sem glúten, 
além da indisponibilidade comercial de produtos alimentícios 
que atendam as demandas restritivas e nutricionais (KAMIOKA, 
2013; BILRO et. Al., 2018), podem expor estes indivíduos a 
situação de insegurança alimentar decorrente da monotonia 
alimentar e baixa qualidade nutricional da dieta (NADAL, 2013). 
 Diante desse encadeamento, observa-se a relevância de 
que portadores de doença celíaca sejam acompanhados de 
perto por um nutricionista para que se promova, oriente e 
incentive a adesão ao tratamento dietético adequado, a fim de 
que sejam minimizadas possíveis deficiências nutricionais e 
que se previna e desenvolvimento de comorbidades associadas 
(LEONARD, et al., 2017).  
 Toda via, a tabela 3 nos mostra a baixa adesão desses 
indivíduos ao acompanhamento médico e nutricional. 
 

Tabela 3. Percentual de acompanhamento médico e 

nutricional da amostra 

      N= 29 
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Realizam acompanhamento médico regular 

  n %     

Sim 27 93,1   

Não 2 6,9   

Já consultaram um nutricionista     

  n %     

Sim 20 69,0   

Não 7 24,1   

NR 2 6,9   

Acompanhamento nutricional     

  n %     

Sim 7 24,1   

Não 13 44,8   

NR 9 31,0   

       

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Embora quase toda a amostra realize acompanhamento 
médico regular (93,1%), apenas 69% já consultaram um 
profissional nutricionista e apenas 35% realizam 
acompanhamento periódico.  
 

CONCLUSÕES  

 

Observou-se alta incidência de comorbidades 
associadas à doença celíaca dos tipos patogênica, diagnóstica 
e prognóstica, em sua maioria com possibilidade de etiologia 
nutricional. A constipação intestinal foi prevalente, seguida pela 
anemia, mas também observou-se a incidência de artrites e 
dores nas articulações, dermatite herpetiforme, osteoporose, 
deficiência nutricional múltipla, distúrbios da tireoide, diarréia 
frequente, diabetes, hipocalcemia e Hipoplasia do esmalte 
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dentário. Os dados ainda sugerem predominância da forma 
não-clássica da doença com diagnóstico tardio, o que pode 
justificar o alto percentual de indivíduos portadores de multiplas 
comorbidades associadas. Corroborando assim, a importância 
do diagnóstico precoce e do acompanhamento nutricional para 
portadores de doença celíaca com objetivo de prevenir ou 
controlar agravos de origem nutricional.  
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RESUMO: O presente relato de experiencia teve como objetivo 

identificar e pontuar os benefícios da liberação da dieta para as  

parturientes antes do trabalho de parto juntamente com a 

atuação do acompanhamento no trabalho da doula às 

gestantes no pré parto, parto e pós parto. Realizado na 

maternidade de atendimento exclusivo do SUS na cidade do 

Recife que possui em seu quadro 15 doulas voluntarias. É 

apresentado o trabalho da doula, a sua forma de trabalhar, 

quais são os instrumentos utilizados no desenvolvimento de seu 

acompanhamento e o resultado desse acompanhamento nas 

gestantes. Identificando a influência da liberação da dieta para 

gestantes durante o trabalho de parto, quais os efeitos que essa 
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ação traz para a paciente, e pontuar a importância do suporte 

realizado pelas doulas como membro da equipe multidisciplinar 

da saúde, e que tem seu foco de atuação à assistência às 

necessidades da mulher no estado do pré-parto, parto e 

puerpério. Quanto a liberação da dieta, essa ação garante o 

reforço nutricional além da sensação de conforto necessários 

ao procedimento do parto. Conclui-se que a liberação a dieta 

para a  parturiente associada ao trabalho bem executado pela 

profissional doula garante a possibilidade de um maior conforto 

no campo emocional e físico além da diminuição do tempo do 

trabalho de parto. 

Palavras-chave: Doula. Dieta livre. Parto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A história do nascimento tem além de seus 

protagonistas, que são o recém nascido e a parturiente, todas 

as pessoas que estão envolvidas no apoio para que este evento 

ocorra com sucesso. Dentre elas está a Doula,essa palavra que 

tem sua origem do grego e quer dizer “serva”. Há pinturas e 

desenhos de centenas de anos que comprovam essa atuação 

especial de mulheres como suporte à mulher grávida no parto 

e no pós-parto.  Eram mulheres que tinham a função de ajudar 

outras mulheres no momento de “dá a luz”, do “parir” além do 

apoio com os cuidados à criança recém-nascida e às outras 

crianças da casa, também realizavam os afazeres domésticos 

e cuidavam da alimentação até a recuperação da mãe. Essas 

mulheres, geralmente eram as mais experientes, muitas do seio 

da própria família, como tias, as avós, as irmãs, as vizinhas que 

posteriormente se tornariam comadres entre si (PAIVA, 2017). 
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A política do parto humanizado ganhou forças com as 

novas diretrizes definidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

que visa priorizar o parto normal, os direitos sexuais e 

reprodutivos. Essas medidas priorizam o bem nascer e é 

resultado de anos de discussão sobre o papel da mulher na 

sociedade e a garantia de seus direitos reprodutivos. O acumulo 

desse debate gerou o lançamento da cartilha de Diretrizes 

Nacional de Assistência ao Parto Normal, de 2017, que 

apontam o papel protagonista da mulher, da garantia e respeito 

de suas escolhas na hora do parto, inclusive o direito da dieta 

livre, de um acompanhante de sua escolha e a ter uma doula 

durante todo o processo de trabalho de parto, no parto e pós-

parto, conforme observado na figura 1 (BRASIL, 2017; 

HERCULANO et al., 2018). 

 

Figura 1: Doula Elisabeth Pintando Barriga de parturiente que 

vai fazer cessaria na maternidade. 

 
Fonte: Própria 

 

Em paralelo ao parto normal e natural está o parto por 

cesariana. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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sobre as taxas de cesariana no mundo, levam em consideração 

o documento criado em 1985 que trás a taxa ideal de cesárias 

que devem ficar em torno de 10% a 15% dentre os partos 

realizados. Nesses mais de 30 anos após o ínicio dessa 

discursão vários setores de diversos países já solicitaram a 

revisão dessa taxa considerada ideal, justificando questões 

especificas. Mesmo a Organizaçã Mundial de Saúde tendo 

comprovado em pesquisas que taxas maiores de 10% de 

procedimentos de cesarianas não está associados a redução 

da mortalidade materna e infantil em nenhum país (FELISBINO-

MENDES et al., 2017). 

A cesariana é um processo cirurgico que só deve ser 

realizado por indicação médica, devido a possíveis 

complicações que podem levar a danos significativos ou até 

permanentes, mesmo assim o número de cesária no mundo só 

crescer (KOZHIMANNIL et al., 2016). 

Dados também revelam que os países da América do Sul 

tem um elevado grau dessa intervenção cirúrgica a exemplo na 

Bolívia (19%), no Peru (25%), na República Dominicana (44%), na 

Colômbia (43%), no México (39%) e no Chile com (37%). Dentre 

todos, o Brasil detém o maior índice de partos por cesarianas, com 

55% em hospitais públicos e mais 80% nos hospitais particulares 

(BRASIL, 2014). 

Documentos da UNA-SUS confirmam a preocupação da 

OMS que indicou o Brasil como o país campeão em 

procedimentos cesários no mundo perndendo apenas para o 

Chipre que tem uma taxa de 50%. Isso siginifica que mas da 

medate da polulação brasileira não nescem mas de forma natural, 

nasce de cirurgia cesária sem necessidades médicas. O que se 

caracterizou por um processo de ipidemia, que foi apoiado no 
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ecexo de medicametação, a necessidade moderna do 

planejamento da rotina hospitalar e da agenda de profissionais, 

que fortaleceu uma construção de cultural do parto Cesário 

“necessário”, mesmo quando não é necessário. 

 Na contra mão desses dados, podemos destacar alguns 

exemplos de projetos que cosntruiram pautas baseados na 

necessidade de tornar o ambiente hospitalar apropriado para 

um nascer humanizado. Dentre esses exemplos esta a rede 

municipal do Recife, que investiu num acolhimento menos frio 

emocionalmente e ambiente preparado para o parto 

humanizado desta forma a PCR - prefeitura da cidade do Recife 

no ano de 2002 implementou o projeto “Doulas Voluntárias” nas 

suas três maternidades, Barros Lima, Professor Bandeira Filho 

e Arnaldo Marques.  

O projeto completou 15 de exestência e possui no seu 

quadro aproximadamente de 90 doulas que atuam em um 

plantão de 12 horas uma vez por semana. O projeto conquistou 

visibilidade e prêmios como maternidade “Amiga da Criaça”. 

Desde então vários cursos foram realizados com o objetivo de 

capacitar profissionais para essa função diferenciada, a de 

atendimento exclusivo à gestantes durante o parto e no pós-

parto, já que o trabalho dessas profissionais está desde o 

acolhimento, a orientação dos procedimentos que iram ocorer, 

a esclarecimentos para os acompanhante, pais e 

companheiros, a prática de exercícios e condutas.  

(SECRETARIA DE SAÚDE, 2015). 

Os benefícios do acompanhamento da doula são 

comprovados cientificamente, apesar de ainda não serem 

muitos os estudos já demonstram que sua atuação durante o 

processo do parto pode diminuir em 50% as taxas de parto por 
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cesárea, em 25% a duração do trabalho de parto, em 60% os 

pedidos de anestesia, em 40% o uso da oxitocina e em 40% o 

uso de fórceps. Além desses benefícios, a doula também traz 

benefícios pelo acolhimento amoroso ajudando na ambientação 

do novo espaço, atenção continua até a hora do parto, 

aplicação de métodos não farmacológicos e companhia 

permanente durante o pré-parto, parto e pós-parto além do 

suporte emocional e apoio aos direitos e empoderamento da 

mulher (ALVES, 2018). 

O manual intitulado: “assistência ao parto normal: um 

guia prático” da Organização Mundial da Saúde é um 

importante aliado ao desenvolvimento do parto humanizado e 

respeitoso quando coloca como conduta da atuação e a 

disposição da gestante a liberação da dieta livre, de forma leve 

e de líquidos, com consentimento como processo de garantir o 

bem estar materno infantil. Está conduta ajuda a mulher  na 

manutenção de suas energias para o processo mecânico do 

parto sendo um fato positivo no combate ao estresse (OMS; 

2014; SILVA et al., 2016). 

Da mesma forma a Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição prioriza a alimentação baseado nos princípios da boa 

saúde, com seu início imediatamente já nos primeiros 

momentos de vida, o aleitamento materno (figura 2). O 

aleitamento Traz consigo mas que o fator nutricional é a criação 

única de um vínculo de mãe, alimento e bebê  (PNAN; 2011). 

Pode se destacar que há muitos benefícios para o bebê, como 

fortalecimento da musculatura da face e boca; tem efeito 

protetor contra desnutrição e infecções respiratórias, prevenção 

de doenças agudas e crônicas além do índices de sobrepeso e 

obesidade na face adulta. Já para a mãe além do vínculo 
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mencionado funciona nos primenrios seis meses como método 

contracepitivo, contibiu ao retorno do peso pré-gestacional e 

sangramentos no pós-parto. 

 

Figura 2: Mãe que acaba de parir amamentando, arquivo 

pessoal da Doula Elisabeth em 2018. 

 
Fonte: Própria 

Esse conjunto de condutas são aliadas as mudanças de 

postura social da mulher moderna, ativa no seu papel de mãe e 

empoderada no momento do parto, tendo à opção de escolha 

do uso de práticas alternativas a dor, de dieta liberada e de uma 

pessoa de sua confiança presente como acompanhante além 

do acompanhamento da Doula de sua escolha, quando 

particular, ou a do plantão de doulas voluntarias no serviço 

público (FADYNHA, 2014; FERREIRA JUNIOR; BARROS, 

2016). 

É importante destacar que essas práticas não 

farmacológicas, práticas de exercícios, caminhadas, condutas 

de empoderamentos, aleitamento imediato, dieta liberada 

dentre outra,  produz condutas positivas e não são onerosos à 

rede de serviços de saúde (LUZ, 2016). 

Portanto, o presente estudo objetivou apresentar os 

benefícios do acompanhamento diferenciado de uma  doula às 
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parturientes em trabalho de parto, no parto e no pós parto na 

maternidade da rede pública de saúde  do Recife, observando 

a importância da dieta livre nesse processo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata de um relato de experiencia, realizado em uma 

Maternidade do Recife-PE de atendimento exclusivo do SUS.  

Foi observado o acompanhamento de parturientes que tiveram 

acesso a uma  profissional doula durante seu trabalho de parto 

nos seus respectivos plantões.  

O estudo foi aprovado sob número de protocolo de 

pesquisa 36054.31m4bPHINKWbw, ele foi fruto da observação 

do trabalho diário da doula, sua atuação e utilização de 

instrumentos e matérias usados no seu trabalho e identificados 

os benefícios direto a gestantes nesse atendimento.  Também 

foi utilizado analise de diversos artigos sobre o assunto, além 

da observação das técnicas realizadas pelas doulas no trabalho 

de parto, parto e pós-parto nos primeiros cuidados com o bebê.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existem poucos trabalhos científicos sobre os 

benefíciosda liberação da dieta como instrumento que contribui 

para a evolução do trabalho de parto natural e normal, da 

mesma forma ainda não são muitos os artigos que tratam da 

atuação e do acompanhamento do trabalho de uma doula no 

acompanhamento direto a parturientes seja no trabalho de pré-

parto, parto e no pós-parto. No entanto todos demonstram o 

aumento no incentivo dessa prática em diversos locais no Brasil 
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e no Mundo. Enfatizando a importância das doulas, Silva 

(2011), reuniu em seu artigo uma série de sete produções 

cientificas onde identificou pontos como a execução do trabalho 

da doula, seu relacionamento com os outros profissionais e as 

experiências de parturientes acompanhadas durante o trabalho 

de parto e parto. Nesse trabalho há evidência dos pontos 

positivos e negativos apresentados por profissionais sobre o 

ingresso da doula no cenário da sala do parto.        

 Por um tempo a entrada da doula no cenário da sala do 

parto, realizando um trabalho direcionado a mulher gestante foi 

visto com uma certa desconfiança de parte de membros da 

equipe multiprofissional de saúde, que por desconhecer o 

trabalho da doula com a gestante, e como se dava sua fornação 

e qualificação criavam resistência ao seu trabalho e um clima 

de desconfiança da eficasia de seus procedimentos (HANS et 

al., 2018). 

Ao longo do tempo isso foi sendo vencido, pois se 

contrapunham a dados científicos de evidentes benefícios 

trazidos por atuação da doula como a criação de um vínculo 

emocional, conforto para enfrentar as situações adversas 

principalmente a do estresse gerado pela estadia dentro de um 

ambiente estranho e impessoal, que é o ambiente hospitalar 

(ALMEIDA, 2016).      

 Experiências importantes como a de julho de 1997, no 

Hospital Sofia Feldman (HSF), em Belo Horizonte, fez com que 

o Recife desenvolvesse o projeto "Doula Volúntaria" em 2002 

nas maternidades da rede pública e atendimento exclusivo do 

SUS. Com esse objetivo doulas foram treinadas e capacitadas, 

a fim de prestar o melhor atendimento possível, pensando nisso 

nas maternidades espaços foram criados, como a sala da 
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doula, e instrumentos foram adiquiridos e confecionados 

(ALMEIDA, 2016; SIMAS et al., 2016). 

            Corroborando com os dados que indicam a necessidade 

ao retorno de um nascer melhor, Odet em 1983, e o artigo de 

silva em 2010, já preconizavam que a mulher em trabalho de 

parto tinha que gozar de um espaço de qualidade, limpo, 

tranquilo e harmonioso, que se comporte além da mãe o 

acompanhante de sua escolha. 

Essa proposta de um ambiente diferenciado é uma das 

estratégias que aliviam a dor, além da introdução de ações 

positivas para um parto ativo, com implementação de vários 

exercícios, instrumentos e materiais, exemplo: A 

Caminhadapode contribui para a qualidade do sono, para a 

regulação sanguinea de todo o organismo da gestante, também 

Fortalece a musculatura, a movimentação da mãe estimula o 

posicionamento e ajuda no encaixe do bebê nos quadris além 

de ser uma boa forma de contrele de peso nessa fase 

(BOHREN et al., 2017;  HANS et al., 2018).  

Utilização da bola de pilates (figura 3) como exercício 

trabalha o fortalecimento e o alongamento é idividualizado  para 

cada trimestre de gestação e entre os muitos benefícios deste 

prática podemos destacar a estabilização da coluna lombar, 

diminuindo as dores, o fortalecimento de assoalho pélvico e o 

fato de não sobrecaregar as articulações pois é de baixo 

impacto. 
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Figura 3: Doula Verônica com paciente no exercício da bola 

2018. 

 
Fonte: Própria 

 A Escada para agachamento disponibiliza em seus 

degrais horizontais as alturas ideais para almentar o conforto  

da mulher ao praticar do movimento; Já o Cavalinho é um 

instrumento muito usado em diversos hospitais e maternidades 

como forma de avilio da dor;Exercício de respiração consciente 

oriundo da meditação tem como principal objetivo o 

relaxamento corporal e apoio de fluxo da respiração da mãe ao 

bebê aumentando a conecção entre ambos, é impotante contra 

os efeitos da anciedade e ajuda no controle dos 

hormônios;Aromaterapia bem conduzida durante toda a 

gestação pode ajudar em processos de prevenção de anemias, 

desconfortos com as naúseas e enjous, doresde cabeça além 

de ser muito ultilizado na prevenção de varizes e estrias; A 

Dança como outros exercícios pode ser indicado para todo o 

tempo de gestação (quando não existe contra indicação), pois 
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contribui no alongamento e na movimentação constante do 

corpo; Banho com água morna auxília no relaxamento muscular 

nas dores das costas e caímbras, trás sensação de conforto, 

mas não devem ser longa duração e sempre com a temperatura 

controlada, pois a agua muito quente pode trazer prezuizos 

durante a gestação ao bebê e sensação de desconforto a 

gestante;Escolha da posição de maior conforto para parir 

garante a autonomia da gestante, posibilitar aexperimentação a 

troca de varias posições e locais até a escolha da que melhor 

surpri conforto.   

Para além do parto horizontal onde já se foi comprovada 

como  o menos indicado pois aumenta o tempo de trabalho de 

parto e pode diminuir o a passagem de oxigênio ao feto, existem 

O Parto de Cócoras onde a mulher fica na posição certical se 

utilizando que qualquer instrumento  como cama, banco , etc. é 

um parto mais rápido pois a posição facilita a saída do bebê e 

pode ser feito em qualquer lugar.; O Parto de Quatro onde a 

mulher escolhe um local e fica na posição de quatro, com apoio 

nos joelhos; O Parto de Lado onde a mulher fica deitada com 

uma das pernas levantada, apoiada; Parto Horizontal; O Parto 

sentada onde amulher fica na posição sentada numa banqueta 

especial posicionada em frente ao profissional. 

Leão 2005, ao resgatar os sentimentos expostos pelas 

parturientes, como a segurança, o conforto e a solidão a qual a 

mulher passar representa uma difícil etapa até o nascimento, 

nele existem uma mistura de emoções que, quando a mulher 

não está bem preparada, representa na sua maioria 

sentimentos de insegurança, medo e angustia.  

O apoio qualificado e diferenciado da doula é um 

instrumento para de equilíbrio. Que resgata o acontecimento 
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social e que deve ser compartilhado com todos. Para o 

fortalecimento é necessário à exclusiva e permanente atenção 

a evolução do trabalho de parto, esse acompanhamento 

garante o conforto e cria laços de carinho (BRASIL, 2017) e 

cumplicidade entre a parturiente e a doula.  

           Como já evidenciava Dias (2011), a mulher 

acompanhada por uma doula apresenta uma maior sensação 

de conforto, bem estar e segurança desde sua chegada ao 

ambiente hospitalar e durante os diversos momentos da 

evolução do parto. Além da ausência de sentimentos de 

solidão, durante o tempo de estadia no pré-parto hospitalar até 

os primeiros cuidados com o bebê, a mulher sente-se apoiada 

durante a evolução do trabalho de parto compreendendo as 

vantagens de um parto ativo (ALMEIDA, 2016; SOUZA et al., 

2016).    

Como destaca a cartilha de formação de doula da 

prefeitura do Recife de 2005, “Atenção Humanizada a Mulher”, 

que compreender o nascimento como momento social, velo de 

forma ampla onde a mulher deve ser tratada não por apelidos 

“carinhosos” ou de forma agressiva, mas respeitando sua 

individualidade. Construindo desde sua chegada ao ambiente 

hospitalar uma relação de confiança com a parturiente e seu 

acompanhante, (quando existe), e ajudar a favorecer um 

ambiente agradável, tranquilo, privado e limpo no qual ela tenha 

acesso a se movimentar e a uma dieta livre, salvo 

recomendações médicas (SECRETARIA DA SAÚDE, 2015).  

Outros benefícios do acompanhamento da doula: 

Acolhimento amoroso ajudando na ambientação do novo 

espaço; Atenção continua até a hora do parto; Aplicação de 

métodos não farmacológicos; Companhia permanente durante 
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o pré-parto, parto e pós-parto; Apoio aos direitos e 

empoderamento da mulher nas suas decisões (DE SOUZA, 

2014; VOGT et al., 2014). 

Dentre as contutas que mas podem agregar valor ao 

atendimento humanizado a parturiente que se encontrar em 

trabalho de parto está a liberação da dieta a mãe e o 

aleitamenta imediato do bebê. Um dos maiores disconfortos a 

mulher durante, em muitos casos, as muitas horas de trabalho 

de parto é justamente a sensação de cansaso e fraqueza 

ocasionadas pela interupção da alimentação, justificada por 

profissionais, médicos, pela necessidade de uma possível 

cururgia cesária. Essa postura de suspensação da alimentação 

era indicação a anos atrás a todas as mulheres. O que levava 

em muitos casos ao esgotamento energético, nutricional, 

posteriomente um sofrimento e consequentimente a 

impossibilidade de uma condução de parto natural, velando a 

necessidade da indução da cirurgia cesária. 

Já o Gui ambulatorial de nutrição materno-infantil do 

IMIP(2013), Qualifica a importância da amamentação, e explica 

desde a composição do leite e a importância dos seus 

nutrientes as técnnicas de amamentação que a mãe e/ou doula, 

ou outro profissional deve ter para garantir uma alimentação 

adequada desde as primeiras pegadas do bebê. Quebrando o 

mito do leite fraco e indicando alternativas aos possíveis 

impecilhos no processo de amamentação como feridas e 

rachaduras, afim de garantir o aleitamento exclusivo da criança 

nos primeiros seis meses de vida. 
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CONCLUSÕES 

 

Inúmeros trabalhos e relatos apontam os efeitos 

benéficos do acompanhamento de doulas à mulheres grávidas, 

a eficiência e conforto da mulher no trabalho de parto  e que o 

conjunto de práticas e exercícios, apesar de terem como 

primeiro objetivo a condução da mulher a encontrar 

tranquilidade, domínio do seu corpo e empoderamento no 

momento do parto, contribuem positivamente com o aumento 

da mecânica corporal, que aumenta as contrações, evoluindo 

para o parto. E como umas das consequência positivas 

podemos destacar a diminuição de tempo de trabalho de parto 

dessa mulher, esse menor tempo que ela passará dentro da 

unidade de saúde é importante, pós trás uma perspectiva de 

menor chance ou possibilidades de contaminação, stresse 

emocional, utilização de medicamentos, e de sensações como 

a da solidão e de impotência.  

O trabalho diferenciado dessas doulas em maternidades 

públicas de atendimento do SUS é uma comprovação na prática 

da eficiência do efeito positivo do acompanhamento direcionado 

e uma prova que com poucos equipamentos e recursos 

financeiros é possível garantir uma resposta satisfatória com 

amorosidade ao trabalho de parto humanizado. 

Desta forma também a liberação da dieta e o aleitamento 

já nos primeiros momentos do nascimento é um conjunto de 

condutas de baixo custo, que só contribuem para o 

fortalecimento da mulher gestante e do bebê. E que 

comprovadamente trás benefícios para toda a vida da criança. 

É Seguro portanto, defender os efeitos positivos de uma 

parturiente acompanhada por doula treinada e capacitada. Pois 
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dentre outro ganhos há sensação de bem estar, de maior 

tranquilidade, e já é comprovado cientificamente que há uma 

diminuição no tempo de duração de trabalho de parto e um 

aumento das possibilidades de um parto natural.  

Desta forma pode-se identificar que a liberação da dieta 

as parturiente durante o trabalho de parto é um dos fatores que 

unificado com a atuação da doula capacitada nesses ambientes 

é sim um instrumento importante para o empoderamento da 

mulher gestante e para a evolução de um bom parto saudável, 

amoroso e respeitoso.  
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RESUMO: A nutrição adequada na primeira e segunda infância 

tem uma importância fundamental e está diretamente ligada a 

um melhor crescimento e desenvolvimento. Sabe-se que o 

hábito alimentar começa no útero materno e, ao longo do 

tempo, vai sendo formado e fixado no dia a dia da criança. De 

acordo com alguns estudos, os pais desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento das preferências alimentares 

das crianças que terão consequências ao longo da vida. Este 

trabalho é uma pesquisa de campo cujo principal objetivo é 

avaliar o consumo de industrializados entre crianças pré-

escolares de duas escolas privadas, o Instituto Criança 

Esperança e o Educandário Padre Célio, ambos localizados na 

cidade de Campina Grande - PB. O questionário de frequência 

alimentar foi aplicado aos pais, para analisar seus hábitos de 

consumo e suas influências sobre os hábitos alimentares dos 

pré-escolares. No presente estudo, foi visto um grande 

mailto:thayvieiranutri@gmail.com
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consumo de produtos processados por crianças pré-escolares 

de ambas as escolas privadas que não fornecem lanches 

escolares. Assim, é necessário aumentar a conscientização dos 

pais das crianças para que suas escolhas alimentares possam 

refletir positivamente sobre a vida e o desenvolvimento dos pré-

escolares. 

Palavras chaves: Alimentação de pré-escolar. Consumo de 

alimentos industrializados. Obesidade infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Segundo a Associação Brasileira de Pediatria (2012), o 

período pré-escolar engloba a idade de 2 a 6 anos de idade, 

sendo esse um período crítico na vida da criança, onde se torna 

necessário e importante a formação de hábitos, uma vez que 

essa é uma fase de transição: a criança sai de uma fase de total 

dependência (lactentes) para entrar em uma fase de maior 

independência (escolar e adolescência).  

É importante compreender os fatores que determinam 

esse processo de formação dos hábitos alimentares na fase 

pré-escolar, pois são processos de educação fundamentais 

para as mudanças no padrão alimentar das crianças (POULAIN 

et al., 2016). Essas mudanças vão colaborar no comportamento 

alimentar na vida adulta (TAVARES; SANTOS, 2015) 

Na infância, a alimentação adequada é fundamental para 

garantir o crescimento e o desenvolvimento normal da criança, 

mantendo, assim, a saúde. Sendo de grande relevância, 

principalmente entre os pré-escolares, pois, constituem em um 

dos grupos populacionais que mais necessitam de atendimento, 

em função de estarem em intenso processo de crescimento e 

de serem vulneráveis às doenças. 
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 O consumo alimentar tem sido relacionado à obesidade 

não somente devido ao volume da ingestão alimentar, mas 

também quanto a composição e a qualidade da dieta. Além 

disso, os padrões alimentares também mudaram, o que explica 

em parte o crescimento da adiposidade corporal nas crianças 

como diminuição do consumo de frutas e hortaliças e aumento 

do consumo de “guloseimas” (RODRIGUES; BOOG, 2015).  

As preferências alimentares das crianças são instruídas 

através das experiências repetidas do consumo de 

determinados gêneros alimentícios. Esses hábitos incidem em 

seu consumo alimentar podendo acarretar consequências 

fisiológicas e ao contexto social em que a criança vive (VITOLO 

MR, 2008).  

A obesidade infantil tem sido considerada uma doença 

crônica, alcançando proporções epidêmicas. Houve um 

aumento preocupante nas taxas de obesidade infantil, sendo as 

principais causas os fatores ambientais, ligado as mudanças de 

hábitos de vida, elevando os níveis de sedentarismos, além da 

ingestão nutricional inadequada, baseada em insumos 

industrializados (COLLINS, 2013). A Organização Mundial de 

Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de 

saúde pública no mundo. A expectativa é que em 2025 a 

obesidade infantil possa atingir cerca de 75 milhões de crianças 

no mundo.  

Rodrigues e Boog (2015), afirmam que é muito 

importante para que a criança tenha bons hábitos alimentares 

que os pais tenham participação ativa, procurando acompanhar 

o sobrepeso e/ou obesidade. É preciso buscar medidas para 

prevenir e promover a saúde ainda na infância, assim como, 

ampliar as políticas públicas de educação nutricional (POULAIN 

et al., 2016). 
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Contudo, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar 

o consumo de alimentos por pré-escolares e os fatores que 

influenciam no desenvolvimento da obesidade infantil, em duas 

escolas particulares na cidade de Campina Grande, PB.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo é do tipo transversal e de natureza 

quanti-qualitativa, constituído do levantamento do consumo 

alimentar em pré-escolares institucionalizados. A pesquisa foi 

realizada no ano de 2017 em duas escolas privadas, no Instituto 

Criança Esperança, situado na Rua José Zacarias da Costa, 

677 – Malvinas, e no Educandário Padre Célio situado na Rua 

Euvira Carmen Silva, 677 – Malvinas. Ambas as escolas são 

situadas no município de Campina Grande, no estado da 

Paraíba. 

 A população da pesquisa em questão foi composta por 

adultos e de 40 crianças, em idade escolar de 2 a 5 anos. E a 

amostra é do tipo probabilística. 

 Os métodos utilizados para esta pesquisa foram 

realizados por meio da aplicação do Questionário de 

Frequência Alimentar aos pais das crianças para avaliar (1) a 

quantidade das refeições e dos lanches realizados tanto dos 

pais quanto das crianças, (2) os tipos de alimentos consumidos 

pelos pais e filhos, (3) em que forma apresenta-se o apetite da 

criança e se houve alguma mudança recentemente na 

alimentação tanto dos pais quanto dos filhos, (4) consequências 

por meio da ingestão de alimentos, (5) os hábitos alimentares 

dos pais e das crianças (6) efeitos decorrentes pós ingestão de 

alimentos (dor de estômago, náusea, vômito, diarreia, refluxo, 

constipação).  
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 Quanto à coleta de dados, foi realizada a visita duas 

vezes na semana, onde no primeiro dia foi explicado aos pais 

sobre a aplicação do questionário de frequência alimentar e 

com relação à observação da rotina alimentar das crianças em 

sala de aula. 

 Com relação ao Questionário de frequência alimentar, as 

respostas foram advindas dos pais por meio da observação dos 

hábitos alimentares do ambiente familiar. Já, no segundo dia 

ocorreu o acompanhamento da rotina alimentar, onde foi 

realizado observação e anotação dos alimentos mais 

consumidos pelos pré-escolares em sala de aula no horário do 

lanche. 

 No ato da observação ocorreu a anotação dos alimentos 

mais consumidos pelas crianças. Por fim, realizou-se uma 

conversação com os pais das crianças abordando a importância 

dos bons hábitos alimentares durante a fase pré-escolar, 

minimizando os possíveis riscos nutricionais durante esta fase, 

como exemplo, a obesidade infantil.  

 Após a coleta dos dados, foi realizada uma análise 

criteriosa das respostas, em que foram transferidas para 

gráficos para se ter uma melhor leitura dos resultados, uma vez 

que esta pesquisa é do tipo quanti-qualitativa, aplicando-se 

estatística descritiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A presente pesquisa foi composta por 40 participantes 

incluídas na faixa etária de estudo. As respostas eram advindas 

dos pais, e as crianças encontravam-se em idade pré-escolar 

variando entre 2 a 5 anos de idade.  
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Para avaliar a influência dos hábitos alimentares dos pais 

nos hábitos alimentares de seus filhos, foram realizadas 

perguntas referentes à quantidade de refeições realizadas ao 

dia, o consumo dos grupos alimentares e os problemas de 

alimentação que atrapalham a criança e também em relação à 

mudança na alimentação de ambos.    

A visita técnica foi realizada em duas escolas da rede 

privada de ensino, onde se observou semelhança na rotina 

alimentar das crianças.  

Na Figura 1 é possível analisar a quantidade de 

refeições, sendo elas o desjejum, lanche, almoço, lanche, jantar 

e a ceia, que a família e a criança realizavam ao dia. 

 

Figura 1. Percentual da quantidade de refeições ao dia 
mãe/filho 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Nota-se que 29% destas desfrutavam das seis 

refeições/dia, enquanto que 24% realizavam cinco 

refeições/dia, 19% quatro refeições/dia, 14% três refeições/dia, 

9% duas refeições/dia e apenas 5% consumia uma refeição/dia. 
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 É possível observar que a quantidade de refeições que 

são realizadas pelos participantes da pesquisa está de acordo 

com as recomendações, onde, são feitas as três refeições 

principais (desjejum, almoço e jantar) e os lanches.  

 Segundo o Ministério da Saúde (2014), as 

recomendações propostas nesta fase baseia-se pelo guia 

alimentar para a população brasileira, reforçando o estímulo ao 

comportamento alimentar adequado. Além de, ressaltar a 

importância do envolvimento da criança desde a aquisição dos 

alimentos até o preparo das refeições, e do ato de realizá-las 

em companhia, estimulando bons hábitos alimentares e 

propiciando um momento de partilha e convivência social. 

Esse achado é importante tendo em vista que a família 

possui um conjunto de valores, crenças, conhecimentos e 

hábitos alimentares que podem constituir um fator de proteção 

ou risco para a saúde (D’AVILA GL et al., 2015).  

Sabe-se que nos dias atuais, as condutas alimentares 

tradicionais estão sendo enjeitadas pelos comensais da 

modernidade. Os horários das refeições, o número de refeições 

e os hábitos alimentares tidos como padrões não estão tendo 

grande importância.  

Na Figura 2 consta os grupos alimentares que são mais 

consumidos pelos pré-escolares.  

Quanto ao grupo alimentar mais consumido podemos 

destacar o de leite e laticínios, como queijo, iogurte, pudim e 

sorvete. Por meio da análise criteriosa dos dados, observou-se 

consumo elevado do iogurte, apesar do alto custo este alimento 

garante praticidade, facilitando assim a aquisição deste 

produto. 
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Figura 2. Quantidade de grupos alimentares mais consumidos 
ao dia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os resultados do presente estudo corroboram com a 

afirmativa de Tavares (2014), onde, o padrão leite/iogurte é 

marcado pelo alto consumo, visto que representa aspectos 

saudáveis da alimentação tradicional brasileira. 

Já os grupos alimentares em que houve um consumo 

mais elevado foram os de Cereais e grãos, como pães, arroz e 

massas e o de Carne, peixe, frango ou outros. Por fim, o grupo 

de alimentos em que houve menor frequência no consumo 

habitual foram o de Frutas e legumes. 

Vale destacar que, os resultados corroboram com os 

estudos realizados por Alves (2014), onde, as práticas 

alimentares infantis têm sido caracterizadas por um consumo 

excessivo de alimentos de alto valor energético, de gordura, sal 

e açúcar e o baixo consumo de frutas e hortaliças. 

 Momm (2014), constatou-se compra excessiva de 

alimentos altamente energéticos, gordurosos e carnes, além da 
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menor participação de hortaliças, frutas e alimentos mais 

nutritivos na alimentação infantil.  

O autor Chaffee (2014), enfatiza que o consumo desses 

produtos pode estar relacionado à disponibilidade domiciliar.  

O padrão alimentar das crianças provavelmente reflete 

os hábitos alimentares de seus familiares. Nota-se ainda que 

alimentos básicos e tradicionais da dieta do brasileiro, como 

arroz, feijão e farinha de mandioca, perderam a importância, 

crescendo a participação relativa de alimentos prontos para 

consumo, tais como pães, embutidos, biscoitos, refrigerantes e 

refeições prontas. 

É de suma importância o estímulo para o consumo deste 

grupo por serem alimentos ricos em fibras, vitaminas e 

minerais. Onde é interessante usar a criatividade para inovar, 

oferecendo novas receitas e investindo na apresentação do 

prato, podendo despertar o interesse da criança para o 

consumo desses alimentos.   

Na Figura 3 é possível analisar o percentual em relação 

a como os pais descrevem a apresentação do apetite da 

criança. 

Percebe-se que cerca de 41% das crianças estudadas 

apresentam um bom apetite, enquanto que 19% destas tem 

apetite razoável e apenas 8% demonstram ter pouco apetite, ou 

seja, insuficiente.  

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PRÉ-ESCOLARES, EM ESCOLA 
PRIVADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB 

788 
 

 

Figura 3. Percentual em relação ao Apetite da criança 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

De acordo com Vitolo (2008), o volume gástrico da 

criança ainda é pequeno variando de 200 a 300 ml, porém, o 

sistema metabólico funciona normalmente, desta forma o 

apetite torna-se inconstante.  

É importante que os profissionais de saúde conheçam o 

conteúdo nutricional dos alimentos de ingestão das crianças e 

orientem os pais e/ou cuidadores para ofertar à criança 

alimentos ricos em vitaminas e evitar bebidas açucaradas, pois 

diminui o apetite por outros alimentos que seriam adequados a 

sua nutrição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Na Figura 4 pode-se observar o percentual na mudança 

da alimentação em relação ao aumento e diminuição do 

consumo da mãe e da criança. 

Diante dos dados expostos, é possível verificar que cerca 

de 74% afirmaram não ter realizado nenhuma mudança na 

alimentação, ou seja, não teve aumento e nem diminuição no 

consumo alimentar da família e da criança. 
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Figura 4. Percentual de mudança na alimentação mãe/filho 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Porém, nota-se que cerca de 16% alegaram ter o 

consumo alimentar reduzido, havendo mudança na 

alimentação.  

E por fim, apenas 10% dos participantes da pesquisa 

confirmaram mudança na alimentação, onde houve aumento no 

consumo alimentar.  

Sendo assim, é importante ressaltar que a mudança do 

hábito alimentar só acontecerá quando a família e o ambiente 

onde a criança está inserida mudar e proporcionar um consumo 

adequado de alimentos em qualidade e quantidade necessárias 

para garantir o aporte nutricional (RODRIGUES; BOOG, 2015).  

Já na Figura 5 observa-se o percentual dos problemas 

de alimentação que atrapalham o consumo alimentar da 

criança.  

Verifica-se nos dados obtidos a prevalência maior de 

inapetência em um total de 67% das crianças que participaram 

do estudo em questão, visto que, na idade pré-escolar há uma 

desaceleração fisiológica do crescimento, tornando-se comum 

a diminuição no apetite, havendo desinteresse pelas refeições.  
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Figura 5. Percentual da dificuldade do consumo alimentar da 
criança. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Segundo Vitolo (2008), a inapetência é uma das queixas 

mais comum de mães com filhos nessa faixa etária. Onde é 

preciso avaliar os hábitos alimentares da criança. Porém, a 

inapetência pode ter origem orgânica, devido à deficiência de 

algum micronutriente.  

Neste sentido, percebe-se que a ingestão dos mesmos 

alimentos, com baixo valor nutricional, mostrando apática e 

desinteressada da alimentação.  

Cerca de 17% apresentam comportamentos 

inadequados relacionados à alimentação atrapalhando a família 

ou outros nas refeições.  

O consumo alimentar dos pré-escolares é caracterizado 

por uma dieta monótona e influenciada pelos hábitos da família.  

Com isso, o consumo exacerbado de alimentos calóricos 

pode diminuir ou limitar a ingestão de uma dieta variada, rica 

em nutrientes, pois rapidamente sacia a criança, impedindo-a 

de ingerir outros alimentos.  

É notório observar no convívio familiar as consequências 

da alimentação não responsiva, em que os familiares tornam-

se poucos sensíveis e receptivos aos sinais da criança, gerando 

falta de estímulo à alimentação, consequentemente, ocorrendo 

recusa alimentar da criança. 

Assim, muitos pais são ausentes e tem dificuldade de 

usar estratégias educativas na família, permitindo hábitos 

alimentares inadequados para reparar a falta em casa, 

deixando que os filhos façam consumo dos alimentos sem 

moderação. Sendo ideal planejar as formas da dinâmica 

familiar, com educação nutricional, de forma a conscientiza-los 

e orientá-los sobre a importância de ter horários para fazer as 

refeições, ter cardápios com a oferta de boa alimentação, ter 
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ações que promovam a saúde e uma melhor qualidade de vida 

(MENDONÇA; ANJOS, 2013). 

Na Figura 6 observa-se a prevalência do consumo de 

alimentos industrializados pelos pré-escolares. 

Após análise dos dados em questão, notou-se alta 

prevalência do consumo de produtos industrializados, bem 

como, achocolatados, iogurtes, bolos, refrigerantes, 

salgadinhos, biscoitos recheados, suco de caixinha, entre 

outros. Diante do exposto é possível identificar que o consumo 

alimentar inadequado é reflexo das práticas alimentares no 

ambiente familiar. 
Figura 6. Quantidade de alimentos industrializados consumidos pelos pré-

escolares 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 
Devido a correria do dia a dia as refeições caseiras foram 

sendo substituídas pelas refeições de rápido acesso e o 

aumento no consumo dos industrializados se consolidou 
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(WILKINSON, 2013). É importante ressaltar que, no cenário 

nacional, o padrão alimentar contemporâneo é constituído de 

alimentos industrializados e altamente processados, de alto 

valor calórico, rico em gordura e sódio, o que tem sido inserido 

no contexto domiciliar, contribuindo para o quadro de obesidade 

na família (JAIME et al., 2017). Segundo Gupta (2012), o 

ambiente doméstico, o estilo de vida dos pais e as relações 

interfamiliares, podem apresentar influência na alimentação, 

nas preferências alimentares, afetando o equilíbrio energético 

da alimentação ofertada.  

Na alimentação responsiva, um aspecto que deve ser 

considerado é o compartilhamento das refeições. A interação 

alimentar pressupõe que as refeições de pais e filhos sejam 

comuns. Contudo, apesar de alguns pais terem a preocupação 

de oferecerem alimentos mais saudáveis para os seus filhos, 

não consomem o mesmo tipo de alimento o que pode 

influenciar na aceitação pela criança. Diferentemente dos 

adultos que realizam suas escolhas alimentares, as crianças 

menores de cinco anos, dependem dos seus pais para o 

consumo dos alimentos, que é um reflexo do seu ambiente 

familiar (SILVA GA et al., 2016). 

As inadequações nutricionais identificadas no presente 

estudo apresentem a necessidade de intervenções educativas 

de promoção de hábitos alimentares saudáveis. Estas ações 

poderiam ser trabalhadas tanto no ambiente escolar como no 

atendimento nutricional em unidade básica de saúde, 

respeitando-se as especificidades de cada grupo etário. A 

inserção precoce de hábitos alimentares saudáveis tem um 

importante papel na prevenção de distúrbios nutricionais, como 

a obesidade e as doenças crônicas não-transmissíveis, assim 

como de deficiências nutricionais específicas. 
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CONCLUSÃO 

Diante os resultados do presente estudo, constatou-se 

que as práticas alimentares desenvolvidas junto aos pais e 

responsáveis dos envolvidos caracterizam um estado de alerta 

para o futuro nutricional dos participantes desta pesquisa. 

Assim como o ambiente familiar, o ambiente escolar, também 

se torna veículo social de observação para a criança, pois 

nesses ambientes a criança passa a adquirir e incorporar 

hábitos de vida inclusive os hábitos alimentares que juntamente 

com os demais, acompanharão a então criança por toda a vida. 

 A praticidade dos alimentos ultra processados torna-se 

bastante eficaz para serem ofertados as crianças, sobretudo, 

sabe-se que o excesso deste tipo de alimentação pode 

acarretar problemas futuros aos que consomem, contribuindo 

negativamente para o desenvolvimento precoce de distúrbios 

como sobrepeso e obesidade e podem, ainda, antecipar 

doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, 

osteoporose e câncer, que hoje apresenta em nosso país 

índices mais elevados em crianças na primeira e metade da 

segunda infância, por este motivo, torna-se indispensável à 

presença de um profissional nutricionista, para acompanhar a 

merenda dos pré-escolares da rede privada de ensino, além de 

promover educação nutricional.  

Deste modo, torna-se necessário a avaliação por meio 

de pesquisas o consumo alimentar infantil em ambiente 

domiciliar e escolar, pois essas avaliações permitem traçar os 

níveis de vulnerabilidade das crianças determinando desta 
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forma, as propostas e medidas de intervenção que tragam 

reversão do quadro atual, garantindo uma segurança no estado 

nutricional. 

 Durante a interpretação dos questionários que foram 

aplicados aos pais, observou-se os hábitos alimentares 

juntamente do cotidiano familiar, deste modo percebe-se que 

existem diversas situações no ambiente familiar que favorecem 

ao consumo exacerbado de industrializados. Por fim espera-se 

que os resultados do presente estudo possam contribuir para o 

esboço de políticas públicas satisfatória para a prevenção da 

obesidade infantil, considerando entre os fatores 

determinantes, o contexto familiar. Nesse sentido, as 

estratégias devem contemplar a influência da família nos 

hábitos alimentares infantis. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
COLLINS, C.A., CHAMPLIN, S.E., PASCH, K.E., WILLIAMS, J.D. 
Introduction: Childhood Obesity: media, advertising, community, and 
advocacy. In: Williams JD, Pasch KE, Collins CA. Advances in 
Communication Research to Reduce Childhood Obesity. Berlin: 
Springer; p. 3-18, 2013.  
CHAFFEE, B.W. Fatores nos primeiros anos de vida que influenciam o 
consumo de frutas e verduras entre crianças. J Pediatr. Rio Janeiro. 
2014;90(5):437-9. 
D'AVILA, G.L., MÜLLER, R.L., GONSALEZ, P.S, VASCONCELOS, F.A.G. 
Associação entre estado nutricional da mãe e a frequência, local e 
companhia durante as refeições com o sobrepeso/obesidade de 
adolescentes da cidade de Florianópolis, Brasil. Rev Bras Saude Mater 
Infant. 2015;15(3):289-99.  
GUPTA A. et al. The status of policy and programmes on infant and Young 
child feeding in 40 coutries. Health Policy Plan. v.4, 2012. 
JAIME PC, PRADO RRD, MALTA DC. Family influence on the consumption 
of sugary drinks by children under two years old. Rev Saúde Pública. 
2017; 51(Suppl 1):13s. 



AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PRÉ-ESCOLARES, EM ESCOLA 
PRIVADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB 

796 
 

MENDONÇA, C.P. ANJOS, L.A. mudanças nas práticas alimentares e de 
atividade física na população brasileira nos últimos trinta anos. Rev. 
Nutrição. v. 187, n.420, 2013. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Conselho Nacional de Saúde. Resolução 
466 de 23 de dezembro de 2013. Aprova as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília 
(DF); 2013; 466. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Conselho Nacional dos 
Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal 
e da União. Grupo Nacional de Direitos Humanos. Cartilha Nacional da 
Alimentação Escolar. Brasília, DF: MEC, 2014. 87p. 
MOMM, Nayara; HOFELMANN, Doroteia Aparecida. Qualidade da dieta e 
fatores associados em crianças matriculadas em uma escola municipal de 
Itajaí, Santa Catarina. Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 
1, p. 32- 39, 2014. 
POULAIN, J. PROENÇA, R.P.C.; GARCIA, R.W.D. Diagnóstico das 
práticas e comportamento alimentares: aspectos metodológicos Cad. 
Saúde Pública. v. 229, 2016. 
ROGRIGUES, M.; BOOG, M. Problematização como estratégia de 
educação nutricional com adolescentes obesos. Rev. Nutrição. v.207, 
2015. 
SILVA, G. A, COSTA, K. A, GIUGLIANI ER. Infant feeding: beyond the 
nutritional aspects. J Pediatr (Rio J). 2016;92(3 Suppl 1):S2-7. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Comitê de Nutrição. Normas 
para a alimentação da criança. São Paulo: 2012. Disponível em: Acesso 
em: 04 nov. 2018. 
TAVARES, L. F., CASTRO, I.R.R, LEVY, R.B, CARDOSO, L.O, CLARO, 
R.M. Padrões alimentares de adolescentes brasileiros: resultados da 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). Cad Saude Publica 
2014; 30(12):1-13. 
TAVARES, T.B. NUNES, S.M.; SANTOS, O.S. Causas da obesidade e 
suas consequências na qualidade de vida das pessoas, Rev. Med. Minas 
Gerais. 2010. 20(3): 359-66.  
VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de 
Janeiro: Rubio, p.628, 2008. 
WILKINSON, John. Os gigantes da indústria alimentar entre a grande 
distribuição e os novos clusters a montante. Rio de Janeiro, v. 18, p. 147-
174, abr. 2013.



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES EM UMA 
CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

797 
 

CAPÍTULO 42 
 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 
DE PRÉ-ESCOLARES EM UMA CRECHE 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA-PB 

 

Nadjeanny Ingrid Galdino GOMES 1 

Ingryd Lorrayne Rodrigues REGO² 
Jeffrey Nickollas Cavalcanti da SILVA² 

Rafaela Lira Formiga Cavalcanti de LIMA³ 

¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição/UFPB; ² Graduandos em 
Nutrição/UFPB; ³Doutora em modelos de decisão e saúde e professora orientadora do curso 

de nutrição/ UFPB  
nadjeanny_ingrid@hotmail.com 

 

 

RESUMO: O estado nutricional se caracteriza de forma 
individual ou abrange grupos, resultante do balanço entre a 
ingestão e a perda de nutrientes, levando em conta sua 
ingestão, absorção, utilização e excreção. Objetivou-se com 
esse estudo avaliar o estado nutricional a partir da avaliação 
antropométrica, 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. O primeiro momento do estudo foi a avaliação 
antropométrica das crianças e o segundo foram aplicados dois 
questionários com os pais, um questionário para a análise das 
condições sociodemográficas e frequência alimentar das 
famílias. Dentre as crianças avaliadas 42,5% eram do sexo 
feminino e 57,5% masculino, as que realizaram de três a cinco 
refeições por dia apresentaram 3,27 mais chances de serem 

mailto:nadjeanny_ingrid@hotmail.com
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eutróficas quando comparadas às 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, quantidade de refeições diárias e 
quem as preparam para consumo das crianças em seus 
domicílios tiveram significantes valores estatísticos, e estes 
podem influenciar o estado nutricional e os maus hábitos podem 
perdurar até a fase adulta.   
Palavras-chave: Estado nutricional. Pré-escolar. Crianças.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional se caracteriza de forma individual 

ou abrange grupos de indivíduos, resultante do balanço entre 

a ingestão e a perda de nutrientes, levando em conta sua 

ingestão, absorção, utilização e excreção. Pode manifestar 

uma nutrição adequada, carência de nutrientes ou algum 

distúrbio nutricional. Por outro lado, a avaliação nutricional é 

um conjunto de métodos usados para diagnosticar o estado 

nutricional de indivíduos e/ou populações (BRASIL, 2016).  

A prevalência de excesso de peso (sobrepeso/ 

obesidade) entre crianças e adolescentes alcançou elevadas 

taxas como de 30% a 40%, dependendo das áreas e 

segmentos sociais, constatando a transição nutricional no país. 

Embora a fome e a desnutrição sejam mais traumáticas, o 

excesso de peso é o principal problema nutricional do Brasil 

(ALVES et al., 2018).       

 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 de 

pouca massa corporal (SILVA et al.,2005; ACCIOLY, 2009). 
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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 a 

partir de sua rotina (MELO, 2014; COSTA et al.,2016). 

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 

alimentação saudável desde o primeiro ano de vida é essencial, 

(VITOLO, 2008). Uma vez que, elas precisam constantemente 

de incentivo para conhecerem alimentos, experimentarem 

refeições e lanches saudáveis, para que ampliem os seus 

hábitos alimentares (AIRES et al., 2011; ALVES et al., 2018).   

Sendo assim, a alimentação adequada, equilibrada e 

saudável das crianças desde o início da vida é de suma 

importância para a formação de melhores hábitos alimentares, 

sendo essencial para um estado nutricional adequado. A partir 

disso, apresentando um favorável crescimento e 

desenvolvimento até a fase adulta. Portanto, este trabalho 

objetivou avaliar o estado nutricional a partir da avaliação 

antropométrica, 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. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo caso-controle, constituído de 

grupos formados por crianças pareadas por sexo e idade, cujo 

objetivo foi avaliar os possíveis fatores associados na alteração 

do peso a partir do perfil socioeconômico, demográfico e a 

frequência alimentar em uma creche no município de João 

Pessoa, PB. 

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.  

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 

selecionadas 40 crianças para formar os grupos de caso e 

controle. 
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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. 

 O estudo apresentou dois momentos, o primeiro foi a 

avaliação antropométrica das crianças autorizados pela 

diretoria geral. E no segundo momento foram aplicados dois 

questionários com os pais ou outro responsável que tivesse 

convivência com a criança, esse questionário apresentava 

dados socioeconômicos e demográficos, 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 avaliação antropométrica, foi realizada a 

mensuração do peso com uma balança da marca WELMY, 

modelo R – 110, com capacidade máxima 150 Kg, mínima de 2 

kg e precisão de 100 g. As crianças foram pesadas com roupas 

leves e descalças, preferencialmente de calcinha, short ou 

cueca mediante a presença da mãe ou responsável e sem 

quaisquer objetos que pudessem alterar o peso, conforme 

recomendação do Ministério da Saúde (2011). Para o registro 

do peso, o procedimento de pesagem foi realizado com balança 

mecânica de plataforma e seguido as orientações preconizadas 

para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços 

de saúde utilizados pelo SISVAN.   

 Para a aferição da estatura, as crianças foram 
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posicionadas de pé, eretos, descalços, a cabeça erguida livres 

de adornos, com o olhar fixado na altura dos olhos, e braços 

estendidos ao longo do corpo, as pernas paralelas, os 

calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escapulas e a parte 

superior da cabeça encostada ao estadiômetro da marca 

WELMY, modelo R- 110 com a capacidade de verificar até 1,80 

metros e infantômetro. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 O indicador utilizado para avaliar o estado nutricional foi 

a classificação do Índice de Massa Corporal – IMC 

recomendado pelo SISVAN e proposto pela OMS. Para os 

cálculos do IMC para idade utilizou os programas WHO Antrho 

(versão 3.2.2) para menores de cinco anos, e WHO Anthro Plus 

(versão 1.0.4) para crianças com cinco conforme é 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde.  

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 

socioeconômicas contendo sete perguntas, aspectos 

demográficos, além do estilo de vida da criança.  

Foram incluídas na pesquisa todas as crianças com faixa 

etária entre maiores de dois anos e menores de seis anos, de 

ambos os sexos. 

Para o tratamento estatístico foi realizada uma análise 

exploratória dos dados com estatística descritiva representada 

pela frequência simples, fazendo o uso das medidas de 

tendência central (média e porcentagem) comparando os 

grupos pré-escolares eutróficos com os que estavam em 
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excesso de peso utilizando a medida de razão de chance (odds 

ratio) e foi considerado o nível de significância de 10%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se na tabela 1, os dados antropométricos 

avaliados, o sexo feminino apresentou 47,1% (n=8) 

apresentaram eutrofia, e 52,9% (n=9) apresentaram excesso de 

peso. Quanto ao sexo masculino verificou-se que 52,2% (n=12) 

apresentaram eutrofia enquanto 47,8 % (n=11) apresentaram 

excesso de peso. Sendo assim o presente estudo foi composto 

de 23 crianças do sexo masculino e 17 crianças do sexo 

feminino. 

 

Tabela 1. Distribuição do estado nutricional das crianças, 2017 

(n=40). 

Sexo Eutrófico Excesso de 

peso 

Total 

 

Feminino 

 

 

8 

47,1% 

 

9 

52,9% 

 

17 

100% 

 

Masculino 

 

12 

52,2% 

 

11 

47,8% 

 

23 

100% 

 

Total 

 

 

20 

50% 

 

20 

50% 

 

40 

100% 

Fonte: GOMES et al. (2017).  
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Observa-se na tabela 2, 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 mastiga 

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 pratica 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 2. Características das crianças segundo o estilo de 

vida, 2017 (n=40). 

Variáveis N % 

Sexo 
Feminino 17 42,5 

Masculino 23 57, 5 

3 3 7,5 

4 6 15 
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Refeições 

realizadas 

em casa 

 

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 

não joga 9 22,5 
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Tempo 

gasto em 

jogos 

eletrônicos 

 

até 30 minutos 12 30 

de 30 minutos 

até 1 hora 
3 7,5 

de 1 a 2 horas 4 10 

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 são recomendados 

evitar que a criança 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 que diminuem o 

sedentarismo, melhoram a qualidade de vida e auxiliam 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., 2015). 

Na tabela 3, encontra-se a avaliação do perfil 

socioeconômico das crianças que foram estudadas.  
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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 

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 benefício social representando a maioria 

de todo o grupo estudado. 

 

TABELA 3. 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 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
18 45,0 

Ensino Médio Completo 14 35,0 

Ensino Médio Incompleto 5 12,5 
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do 

responsável 

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 

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.  
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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 4, nota-se que a frequência do consumo das 

preparações e bebidas adoçadas foi maior em todos os dias 

50% (n=20), seguido por às vezes 25% (n=10), dia sim/não 15% 

(n=6), nunca 10% (n=4). Com relação ao consumo de 

refrigerante parte da amostra consome às 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 às 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) às 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 

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). 
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TABELA 4. Frequência do consumo alimentar das crianças, 

2017. 

Consumo 

Alimentar 

referente à 

frequência 

Nunca  

n (%) 

Às 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). 

 

Considerando o grupo caso controle, na tabela 5 

verificou-se a relação entre a quantidade de refeições das 

crianças realizadas em casa com o estado nutricional. Os dados 

obtidos pelo método de ODDS RATIO mostraram que as 

crianças que realizaram de três a cinco refeições por dia têm 

3,27 vezes mais chances de serem eutróficas comparadas com 

as crianças que realizam mais de seis por dia. 

De acordo com os dez passos para alimentação 

saudável para crianças de 2 a 10 anos, é importante evitar que 

as crianças pulem as refeições oferecidas, sendo fundamental 
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ofertar alimentos variados e saudáveis nas três refeições 

principais e em pelo menos dois lanches por dia. Recomenda-

se de cinco a seis refeições diárias como café da manhã, 

almoço e de dois a três lanches (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2012). 

 

TABELA 5. Tabulação cruzada segundo a quantidade de 

refeição realizada, 2017 (n=40). 

Refeição Eutrófico Excesso de 

peso 

Total 

3 a 5 

 

16 

59,3% 

11 

40,7% 

27 

100% 

6 a 8 4 

30,8% 

9 

69,2% 

13 

100% 

Total 20 

50% 

20 

50% 

40 

100% 

Fonte: GOMES et al. (2017).  

 

Analisando a tabela 6, verifica-se que quando não é a 

mãe que prepara as refeições, a criança tem 8,14 vezes mais 

chances de serem obesas, em contrapartida observa-se que as 

mães que preparam as refeições apresentaram mais crianças 

com estado nutricional adequado.  

Em um estudo sobre a percepção das mães acerca da 

alimentação de pré-escolares apresentaram que as mesmas se 

preocupam com a saúde de seus filhos em relação à 

quantidade e qualidade (RAMOS, 2000; OLIVEIRA et al., 2014). 
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Verificou-se também a relação do tempo gasto em 

equipamentos de tecnologia como vídeo game ou em outros 

jogos no computador ou em celular com o estado nutricional. 

Os dados obtidos mostraram que as crianças que ficaram mais 

tempo no computador em torno de mais de uma hora por dia 

têm 3,6 vezes mais chances de serem obesas quando 

comparadas com as crianças que ficaram menos tempo. 

De acordo com Paiva (2015) substituir atividades 

práticas por jogos eletrônicos influência a saúde física, mental 

e social das crianças, propiciando o sedentarismo o que vem 

influenciando cada vez mais no desenvolvimento da obesidade 

e outras morbidades associadas.  

Na tabela 6, também mostra a relação do consumo de 

refrigerantes com o estado nutricional, isso demonstra que as 

crianças que consumiram às vezes ou nunca têm 6,7 mais 

chances de apresentarem eutrofia, quando comparadas com as 

que consumiam todos os dias ou dia sim/não. 

Estudo realizado por Garcia et al. (2014) observou que 

crianças entre dois e cinco anos com sobrepeso e obesidade 

apresentaram consumo elevado de refrigerante, alimento este 

que é calórico e uma vez consumido com frequência e em 

grande quantidade pode desencadear doenças crônicas 

associadas. A aceitação do refrigerante ocorre em todas as 

faixas etárias, porém a porcentagem do consumo depende da 

idade e sexo (HANNA et al., 2012).   

As crianças cujo os responsáveis apresentaram renda 

mensal entre 2 e 4 salários mínimos têm 2,85 vezes mais 

chances de serem obesos, ou seja, as crianças em que os 

responsáveis apresentaram renda de até um salário mínimo 

têm 2,85 vezes mais chances de serem eutróficas quando 

comparado com aquelas quem têm de 2 a 4 salários mínimos. 
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Nota-se, portanto, que os responsáveis que apresentaram 

melhor condição financeira tendem a ter filhos com do estado 

nutricional desequilibrado.  

Para Silva et al. (2005) o estado nutricional de crianças 

com sobrepeso e obesidade tem total influência quando a 

família possui melhor condição socioeconômica. Os índices de 

crianças com excesso de peso concomitante às condições 

socioeconômicas melhores são predominantes (TADDEI et al., 

2011; OLIVEIRA, 2015).   

Observa-se que as crianças que são beneficiadas com 

algum programa social têm 0,05 mais chances de serem 

eutróficas quando comparado com as que não recebem 

benefícios sociais. Foi relatado pelos responsáveis em maioria 

que o benefício recebido era o programa Bolsa Família.  

Sabe-se, portanto, que entre 2001 a 2011 houve uma 

redução das desigualdades de renda domiciliar por pessoa com 

uma queda de 15% a 20% através das transferências sócias. 

(WOLF et al., 2014). 

 

TABELA 6. Tabulação cruzada de quem prepara as refeições 

das crianças, do tempo gasto em jogos eletrônicos, da 

frequência de ingestão de refrigerante pelas crianças, renda 

mensal e benefício social da família, 2017 (n=40). 

Quem prepara 

as 

Refeições 

Eutrófico Excesso de 

peso 

Total 

Mãe 

 

19 

57,6% 

14 

40,7% 

33 

100% 

Outro 1 

14,3% 

6 

85,7% 

7 

100% 
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Total 20 

50% 

20 

50% 

40 

100% 

Tempo gasto 

em jogos 

   

Até 1 horas 

 

15 

62,5% 

9 

37,5% 

24 

100% 

De 1 a 2 horas 5 

31,3% 

11 

68,8% 

16 

100% 

Total 20 

50% 

20 

50% 

40 

100% 

Refrigerante    

Nunca  

Às vezes 

20 

57,1% 

15 

42,9% 

35 

100% 

Dia sim/não 

Todos os dias 

0 

0% 

5 

100% 

5 

100% 

Total 20 

50% 

20 

50% 

40 

100% 

Renda mensal    

Até 1 salário 

mínimo  

14 

60,9% 

9 

39,1% 

23 

100% 

2 a 4 salários 

mínimos 

6 

35,3% 

11 

64,7% 

17 

100% 

Total 20 

50% 

20 

50% 

40 

100% 

Benefício 

social 

   

Não  1 

9,1% 

10 

90,9% 

11 

100% 



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES EM UMA 
CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

815 
 

Sim 19 

65,5% 

10 

34,5% 

29 

100% 

Total 20 

50% 

20 

50% 

40 

100% 

Fonte: GOMES et al. (2017).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

As variáveis da renda familiar, quantidade de refeições 

diárias e quem as preparam para consumo das crianças em 

seus domicílios e a frequência alimentar tiveram significantes 

valores estatísticos e estes podem influenciar nos hábitos 

alimentares, no qual o estado nutricional pode ser atingido e 

perdura até a fase adulta, bem como o consumo de refrigerante 

das crianças, tempo gasto em jogos tiveram significante valores 

estatísticos quando relacionadas ao estado nutricional.  Dessa 

maneira, ressalta-se a importância da nutrição em todas as 

etapas do ciclo de vida, na qual a alimentação saudável é a 

melhor escolha para um estado nutricional adequado, uma boa 

qualidade de vida e saúde dos indivíduos.  
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RESUMO: Este estudo objetivou conhecer quais são e como se 
formam os hábitos alimentares dos estudantes alagoanos, 
identificando suas percepções sobre alimentação e os fatores 
que interferem em suas escolhas alimentares. Para tal pesquisa 
foram aplicados questionários mistos com 215 alunos do 
Instituto Federal de Alagoas, dos campi Murici e Maragogi. No 
contexto em que a sociedade está inserida, as modificações no 
estilo de vida influenciam nos hábitos alimentares e mudam 
também as formas de consumo. Assim, apesar de residirem em 
regiões distintas do estado de Alagoas, os hábitos dos 
estudantes são muito similares: percebeu-se que a maior parte 
dos jovens vê a alimentação a partir da função biológica, no 
entanto ressaltam outras dimensões do ato de comer, como 
trazer prazer e felicidade ou acalmar e aliviar o estresse. Os 
jovens fazem outras coisas enquanto comem, mas costumam 
fazer as refeições na mesa e com a família. A grande maioria 
costuma almoçar e jantar todos os dias, mas pouco mais da 
metade janta ou consome lanches diariamente. Grande parte 
ressaltou que sua alimentação mudou ao longo do tempo e que 
o enfrentamento de problemas afeta diretamente na sua 
alimentação. Notou-se, ainda, que existe preocupação com a 
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procedência do alimento que consome, tanto é que a maioria 
dos jovens considera sua alimentação como regular. 
Palavras-chave: Alimentação. Hábitos alimentares. 

Estudantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ato  de se alimentar é habitual a todos os homens, “de 

tudo o que os seres humanos têm em comum, o mais comum é 

que precisam comer e beber” (SIMMEL, 2004 apud ARRUDA; 

ABONIZIO, 2016, p. 15). Embora unifique os sujeitos, para além 

da dimensão biológica, comer traz consigo aspectos simbólicos, 

como identidades sociais e culturais; regionalismos; hábitos 

específicos de grupos, classes e segmentos sociais; condição 

social; memória familiar, dentre outros. Nessa perspectiva, para 

Simmel, a alimentação tem caráter social, pois estar junto (ou 

em torno) do alimento traz a perspectiva de socialização e 

comunhão.  

Tal caráter social, para Carneiro (2013), envolve diversos 

aspectos, como políticos, religiosos, sexuais, afetivos, éticos e 

estéticos. Logo, na perspectiva que a alimentação humana 

perpassa a dimensão biológica, mas envolve também os 

aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos, percebe-se 

assim a existência de diversos sistemas alimentares.  

 

Na constituição desses sistemas, intervêm 
fatores de ordem ecológica, histórica, cultural, 
social e econômica que implicam 
representações e imaginários sociais 
envolvendo escolhas e classificações. Assim, 
estando a alimentação humana impregnada 
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pela cultura, é possível pensar os sistemas 
alimentares como sistemas simbólicos em 
que códigos sociais estão presentes atuando 
no estabelecimento de relações dos homens 
entre si e com a natureza. (MACIEL, 2015, p. 
49).  

 

 Por esse viés, a alimentação se transforma em objeto de 

estudo das mais diversas áreas, como a Antropologia, a 

Sociologia, a Filosofia e as Ciências Sociais e Econômicas, na 

compreensão dos papeis que a comida ocupa na organização 

social, entendendo que a comida relaciona-se com a coesão do 

grupo familiar, com a sociabilidade, com a escolha e obtenção 

de alimentos, com a etnicidade, com as relações de gênero, 

com a consrtrução de costumes, bem como fator de distinção 

social. 

Sejam as escolhas modernas ou tradicionais, o 

comportamento relativo à comida liga-se diretamente ao sentido 

que o indivíduo confere a si mesmo e à identidade social.  

Mead e Guthe (1945) citados por Garine (1995, p. 130) 

definiram os hábitos alimentares como o “estudo dos meios 

pelos quais os indivíduos (...), respondendo a pressões sociais 

e culturais, selecionam, consomem e utilizam porções do 

conjunto de alimentos disponíveis”. Assim, as escolhas 

alimentares podem estar relacionadas a diversos fatores, como 

sociais, econômicos e culturais. Dessa forma, as práticas 

alimentares de um indivíduo podem refletir os hábitos do grupo 

social de que faz parte, e assim tais hábitos podem variar de 

cultura para cultura. Além disso, a família tem um papel 

fundamental nesse processo, pois durante a socialização 
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assimilam-se costumes e hábitos que dificilmente são mudados 

(GARINE, 1995). Citando Shack (1995), Garine confirma que  

 

[...] a preferência alimentar não é individual. 
Independentemente da óbvia necessidade de 
manter a saúde física, considerações 
relacionadas com a etnicidade, status e 
prestígio, capacidade econômica, aceitação 
dentro de grupos sociais ou religiosos 
particulares, esnobismo alimentar, pressão 
publicitária e ajustes psicológicos são todos 
eles aspectos da cultura que desempenham 
papéis importantes na determinação das 
preferências alimentares. (GARINE, 1995). 

 

              Visto dessa forma, o ato de se alimentar não se 

restringe à satisfação de necessidades biológicas, mas denota 

funções sociais e simbólicas. E, no atual contexto de 

modernidade, as modificações no estilo de vida influenciam nos 

hábitos alimentares e mudam também as formas de consumo. 

Bauman (2008) chama atenção para a ideia de uma sociedade 

de consumidores, e não propriamente uma sociedade de 

consumo, porque a ênfase recai no estatuto atribuído aos 

indivíduos e seus processos de diferenciação social, e não no 

ato isolado do consumo. Ou seja, para o autor, a sociedade de 

consumidores revela um processo estrutural de classificação 

dos indivíduos a partir do valor simbólico de suas práticas de 

consumo. Assim, “o consumo é algo ativo e constante em nosso 

cotidiano e nele desempenha um papel central como 

estruturador de valores que constroem identidades, regulam 
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relações sociais, definem mapas culturais.” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2009, p. 8). 

             Além disso, 

 

Consumir, seja para fins de satisfação de 
“necessidades básicas” e /ou “supérfluas” – 
duas categorias básicas de entendimento da 
atividade de consumo nas sociedades 
ocidentais contemporâneas – é uma atividade 
presente em toda e qualquer sociedade 
humana (BARBOSA, 2014, p. 7). 

 

             O interesse sociológico pelo consumo como um tema 

em si mesmo ocorreu a partir da década de 1980, originando-

se em duas pressuposições teóricas: 1. “o reconhecimento de 

que o consumo é central no processo de reprodução social de 

qualquer sociedade, ou seja: todo e qualquer ato de consumo é 

essencialmente cultural” (BARBOSA, 2014, p. 13); 2. 

caracterização da sociedade moderna contemporânea como 

uma sociedade de consumo; nessa perspectiva 

 

(...) o consumo está preenchendo, entre nós, 
uma função acima e além daquela de 
satisfação de necessidades materiais e de 
reprodução social comum a todos os demais 
grupos sociais. Significa admitir, também, que 
ele adquiriu na sociedade moderna 
contemporânea uma dimensão e um espaço 
que nos permitem discutir através dele 
questões acerca da natureza da realidade 
(BARBOSA, 2014, p.14). 
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             No que se refere aos hábitos alimentares, Bourdieu 

(1983) também traz uma contribuição importante nessa 

reflexão. Quanto aos hábitos alimentares de diferentes classes 

sociais, percebem-se também diferenças no que concerne ao 

acesso e valorização diferenciados dos alimentos entre os 

agentes sociais. Essas diferenciações estão de acordo com os 

habitus e com a identidade social do grupo. Nessa perspectiva, 

o capital econômico permite a compra de determinados 

alimentos, o capital simbólico posiciona o indivíduo em 

determinado lugar do grupo e também o faz acessar 

determinados alimentos, e o capital cultural permite-o apreciar 

os alimentos de maneira diferenciada. 

Bleil (1998, p. 5) apresenta em seus estudos uma 

pesquisa de Baas, Wakefield e Kolasa (1979) que aponta vinte 

usos diferentes para a alimentação na sociedade moderna: 1) 

Satisfazer a fome e nutrir o corpo; 2) Iniciar e manter relações 

pessoais e de negócios; 3) Demonstrar a natureza e a extensão 

das relações sociais; 4) Propiciar um foco para as atividades 

comunitárias; 5) Expressar amor e carinho; 6) Expressar 

individualidade; 7) Proclamar a distinção de um grupo; 8) 

Demonstrar pertencer a um grupo; 9) Reagir ao stress 

psicológico ou emocional; 10) Significar status social; 11) 

Recompensas ou castigos; 12) Reforçar a autoestima e ganhar 

reconhecimento; 13) Exercer poder político e econômico; 14) 

Prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades físicas; 15) 

Prevenir, diagnosticar e tratar enfermidades mentais; 16) 

Simbolizar experiências emocionais; 17) Manifestar piedade ou 

devoção; 18) Representar segurança; 19) Expressar 
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sentimentos morais; 20) Significar riqueza. Destes, apenas um 

se refere à nutrição, o que reforça a perspectiva de que a 

alimentação - e também o consumo - tem natureza social, 

perpassando a dimensão biológica, sendo influenciada por 

diversos fatores e tendo um papel fundamental na construção 

de identidades.  

Esta pesquisa apoiou-se na necessidade de 

compreensão e problematização dos hábitos alimentares dos 

estudantes alagoanos, bem como de identificar que fatores 

influenciam nas suas escolhas alimentares; visto que, conforme 

Maciel (2015, p. 49), “Se comer é uma necessidade vital, o quê, 

quando e com quem comer são aspectos que fazem parte de 

um sistema que implica atribuição de significados ao ato de se 

alimentar”. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo conhecer 

quais são e como se formam os hábitos alimentares dos 

estudantes alagoanos, identificando suas percepções sobre 

alimentação e os fatores que interferem em suas escolhas 

alimentares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Como primeira forma de coleta de dados realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica e exploratória sobre o assunto. Em 

seguida, foram aplicados questionários com alunos do Instituto 

Federal de Alagoas dos campi Murici e Maragogi.  

A escolha por tal opção metodológica se deve à 

possibilidade de atingir um maior número de pessoas, por 

permitir uma maior liberdade nas respostas, em razão do 
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anonimato, e ainda por garantir maior segurança aos sujeitos 

pesquisados devido ao fato de as respostas não serem 

identificadas (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Assim, para fins desse estudo foi aplicado um 

questionário com perguntas abertas e fechadas para os alunos 

do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Alagoas dos 

campi Murici (117 alunos) e Maragogi (98 alunos), totalizando 

215 alunos. A escolha dos referidos campi se deu a partir da 

necessidade de uma perspectiva comparativa dos hábitos 

alimentares, já que os dois municípios se localizam em distintas 

regiões do estado de Alagoas, Zona da Mata e Litoral 

respectivamente. Já a seleção do curso de Agroecologia se deu 

pela necessidade de identificar como os alunos percebem a 

questão não somente da produção, mas também do consumo, 

de alimentos e sua relação com o meio ambiente. 

Para a análise dos dados foi utilizada a análise de 

conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resultados Campus Murici 

A maior parte dos respondentes foi do sexo feminino 

(53,8%).  As idades variam entre 14 e 23 anos, com destaque 

entre 16 e 18 anos (58,8%). 

 Questionados sobre o que é alimentação, 55,3% 

disseram que a alimentação satisfaz uma necessidade ou 

função biológica. 14% acreditam que a alimentação representa 

cuidado com o corpo e um estilo de vida saudável e 9,6% 



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES EM UMA 
CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

826 
 

acreditam que é para fornecer energia. 13,2% não souberam 

responder a esse questionamento. 

 Em relação à importância do alimento, 41,2% dos alunos 

disseram que o alimento é para nutrir o corpo e se manter vivo. 

Ainda 27,2% disseram que é importante para o 

desenvolvimento físico e saudável e para 9,6% a única 

importância é fornecer energia. Um percentual expressivo, de 

15,8%, não soube responder a essa questão. 

Perguntados se a alimentação tem outra função além da 

necessidade biológica, 63,2% afirmaram que sim, e dos que 

afirmaram 48,5% relataram que a outra função é trazer prazer 

e felicidade. 16,7% disseram que é para se manter saudável e 

para 13,6% é para ganhar massa muscular, peso e energia. 

Os alunos também foram questionados se em casa 

fazem outras coisas enquanto comem. Assim, 85,8% afirmaram 

que sim, e apenas 14,2% disseram que não. Dos que 

afirmaram, 76,2% mexem no celular, 72,3% assistem televisão, 

30,7% ficam no computador e 28,7% estudam.  

72,1% dos informantes costumam fazer as refeições na 

mesa, e destes 76,9% fazem as refeições com a família. Além 

disso, 68,9% fazem as refeições no sofá e 46,7% no quarto.  

Quanto aos hábitos alimentares, 60,7% dos alunos 

pesquisados tomam café da manhã todos os dias. Geralmente 

nos finais de semana tomam café mais tarde. Os alimentos mais 

consumidos são pães, bolachas, café e frutas. A escolha 

desses alimentos se dá porque gostam, porque alguém de casa 

prepara ou por questão de praticidade. Mas, quanto ao que 

gostariam de comer, eles relataram frutas e bolos. 
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No que concerne ao almoço, 88% almoçam todos os dias 

e os horários de almoço são similares durante a semana e nos 

finais de semana. Os alimentos mais consumidos são arroz, 

feijão, carnes e macarrão. A escolha desses alimentos se dá 

porque alguém de casa prepara e porque gostam. Já quanto ao 

que gostariam de comer no almoço foram relatadas lasanha e 

macarronada.  

A respeito do jantar, 83,2% relataram que jantam todos 

os dias e os horários de almoço são similares durante a semana 

e nos finais de semana. Os alimentos mais consumidos no 

jantar são cuscuz, tubérculos, carnes e pão. A escolha desses 

alimentos se dá porque alguém de casa prepara e porque é o 

que gostam. Já quanto ao que gostariam de comer foram 

ressaltadas pizza e lasanha.  

Dos alunos pesquisados, 62,8% lancham todos os dias. 

Os alimentos mais consumidos na hora do lanche são biscoitos, 

bolachas, frutas e salgados. A escolha desses alimentos se dá 

porque gostam e porque o preparo é mais rápido. Já os 

alimentos que gostariam de comer nos lanches são frutas, 

salgados e chocolates.  

Dentre os questionamentos estava se os alunos 

costumam comer fora de casa. Assim, 73,2% responderam que 

costumam comer fora de casa. Destes, a maior parte -62,7% - 

come na escola durante a semana. 

Boa parte dos alunos afirmou que sua alimentação 

mudou de quando era criança para agora (68,2%), sendo que 

uns disseram que antes eram mais saudáveis, e outros 

afirmaram que atualmente são mais saudáveis. 
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As comidas preferidas dos alunos pesquisados são 

lasanha, pizza e macarronada. Estes justificam suas escolhas 

porque gostam ou consideram essas comidas como boas ou 

gostosas. A maioria dos alunos (34,5%) come esses alimentos 

uma vez no mês.  

Os alunos também foram questionados se o fato de 

passarem por problemas familiares ou outros tipos de 

problemas afetam sua alimentação. Assim, 41,8% responderam 

afirmativamente. Dentre esses a maior parte ficam sem vontade 

de comer.  

Apenas 27,4% dos alunos afirmaram que tem ou já 

tiveram alguma doença ou transtorno relacionado à comida. 

Dentre estes, foram mencionados obesidade (25,9%), bulimia 

(22,6%), colesterol alto (18,5%) e gastrite (14,8%). 

58,2% dos alunos informaram que se preocupam com a 

procedência do alimento que consomem. Isso se justifica, 

principalmente, pela preocupação com a saúde e com a 

higiene. 

Por fim, 53,5% dos pesquisados acreditam que tem uma 

alimentação regular, e isso é explicado porque consideram a 

alimentação saudável e balanceada, e ainda porque alguma 

das refeições não é saudável.  

 

4.2 Resultados Campus Maragogi 

A maior parte dos respondentes é do sexo masculino 

(57,1%). As idades ficam entre 15 e 22 anos, com uma 

concentração maior entre 16 a 18 anos (70,7%).  
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Quando questionados sobre o que é alimentação, 59,4% 

disseram que a alimentação é algo que satisfaz uma 

necessidade ou função biológica, 9,4% acreditam que deve 

estar interligada ao cuidado com o corpo, a uma vida saudável 

e de qualidade, e apenas 8,3% acreditam que é para fornecer 

energia. Convém ressaltar que 20,8% não souberam responder 

a esse questionamento. 

Em relação à importância do alimento, 58,9% dos alunos 

disseram que o alimento é para nutrir o corpo e para se manter 

vivo. Ainda 15,8% disseram que é importante para o 

desenvolvimento físico e saudável e para 9,5% a única 

importância é fornecer energia. Um percentual expressivo, de 

14,7%, não soube responder a essa questão. 

Perguntados se a alimentação tem outra função além da 

necessidade biológica, 63,3% afirmaram que sim, e dos que 

afirmaram 47,9% relataram que a outra função é trazer prazer 

e felicidade. 16,7% disseram que é para se manter saudável e 

para 10,4% é para ter mais energia no dia a dia.  

Os alunos também foram questionados se em casa 

fazem outras coisas enquanto comem. Assim, 91,7% afirmaram 

que sim, e apenas 8,3% disseram que não. Dos que afirmaram, 

78,7% mexem no celular, 70,8% assistem televisão, 33,7% 

estudam e 32,6% ficam no computador.  

74,7% dos informantes costumam fazer as refeições na 

mesa, e destes 63,6% fazem as refeições com a família. Além 

disso, 71,9% fazem as refeições no sofá e 28,1% no quarto.  

 Quanto aos hábitos alimentares, apenas 40,8% dos 

alunos pesquisados tomam café da manhã todos os dias. 
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Geralmente nos finais de semana tomam café mais tarde. Os 

alimentos mais consumidos são pães, bolachas e café. A 

escolha desses alimentos se dá porque gostam, por questão de 

praticidade ou porque alguém de casa prepara. Mas, quanto ao 

que gostariam de comer, eles relataram frutas e bolos.  

No que concerne ao almoço, 82,5% almoçam todos os 

dias e durante a semana almoçam mais tarde que nos finais de 

semana. Os alimentos mais consumidos são arroz, feijão, 

carnes e macarrão. A escolha desses alimentos se dá porque 

gostam, porque é bom ou porque faz bem a saúde. Já quanto 

ao que gostariam de comer no almoço foram relatadas lasanha 

e macarronada.  

A respeito do jantar, 83,2% relataram que jantam todos 

os dias e nos finais de semana o jantar é realizado mais tarde, 

entre 18 e 23 horas. Os alimentos mais consumidos no jantar 

são tubérculos, cuscuz e pão. A escolha desses alimentos se 

dá porque gostam, porque é bom, ótimo, gostoso e porque faz 

bem à saúde/ é saudável. Já quanto ao que gostariam de comer 

foram ressaltadas lasanha e pizza.  

Dos alunos pesquisados, 57,4% lancham todos os dias. 

Os alimentos mais consumidos na hora do lanche são biscoitos, 

bolachas, salgados e frutas. A escolha desses alimentos se dá 

porque gostam, porque é bom, ótimo, gostoso, e saudável. Já 

os alimentos que gostariam de comer nos lanches são frutas e 

salgados.  

 Dentre os questionamentos estava se os alunos 

costumam comer fora de casa. Assim, 64,1% responderam que 
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costumam comer fora de casa. Destes, a maior parte -75% - 

come na escola durante a semana.  

 Boa parte dos alunos afirmou que sua alimentação 

mudou de quando era criança para agora (65,9%), sendo que 

uns disseram que antes eram mais saudáveis, e outros 

afirmaram que atualmente são mais saudáveis.  

As comidas preferidas dos alunos pesquisados são 

lasanha, pizza e macarronada. Estes justificam suas escolhas 

porque consideram essas comidas como boas ou gostosas. A 

maioria dos alunos (40,6%) come esses alimentos uma vez no 

mês.  

Os alunos também foram questionados se o fato de 

passarem por problemas familiares ou outros tipos de 

problemas afetam sua alimentação. Assim, 42,7% responderam 

afirmativamente. Dentre esses a maior parte ficam sem vontade 

de comer, porém outros acabam comendo mais.  

 Apenas 17,8% dos alunos afirmaram que tem ou já 

tiveram alguma doença ou transtorno relacionado à comida. 

Dentre estes, foram mencionados gastrite e obesidade (28,6% 

cada), colesterol alto (21,4%) e bulimia (14,3%). 

54,8% dos alunos informaram que se preocupam com a 

procedência do alimento que consomem. Isso se justifica, 

principalmente, pela preocupação com a saúde e por almejarem 

uma alimentação de melhor qualidade.  

Por fim, 56,5% dos pesquisados acreditam que tem uma 

alimentação regular, e isso é explicado porque consideram que 

alguma das refeições não é saudável.  
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4.3 Discussões sobre o Campus Murici e o Campus 

Maragogi 

Objetivando conhecer quais são e como se formam os 

hábitos alimentares dos estudantes alagoanos, identificando 

suas percepções sobre alimentação e os fatores que interferem 

em suas escolhas alimentares, esse estudo encontrou muitas 

similaridades entre os dois grupos pesquisados: os alunos do 

Instituto Federal de Alagoas de dois campi distintos, Murici e 

Maragogi. Apesar de residirem e estudarem em regiões 

diferentes do estado de Alagoas, Zona da Mata e Litoral, os 

alunos compartilham dos mesmos hábitos e das mesmas 

preocupações no que concerne à alimentação. 

Questionados sobre alimentação, a maior parte dos 

alunos considera que a alimentação satisfaz a necessidades 

biológicas, bem como assinalam que a importância do alimento 

é para o indivíduo se manter vivo, nutrir o corpo e desenvolver-

se de forma saudável. Contudo, quando perguntados se 

consideram que a alimentação tem outro papel além da nutrição 

do corpo, a maior parte dos alunos apontou que a comida traz 

prazer e felicidade, confirmando os apontamentos de Bleil 

(1998, p. 5), que traz em seus estudos uma pesquisa de Baas, 

Wakefield e Kolasa (1979) apontando usos diferentes para a 

alimentação na sociedade moderna, sendo que apenas um 

deles se refere à nutrição, confirmando a perspectiva de que a 

alimentação tem natureza social, sendo influenciada por 

diversos fatores e tendo um papel fundamental na construção 

de identidades. 
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Os hábitos alimentares desses jovens envolvem fazer 

outras coisas enquanto comem, principalmente usar o telefone 

celular e ver TV; embora a maioria expressiva tenha ressaltado 

que faz as refeições na mesa e em família. Esse cenário pode 

demonstrar a fragmentação do vínculo familiar, pois o momento 

da alimentação, para Simmel (2004 apud ARRUDA; ABONIZIO, 

2016,), tem caráter social já que estar em torno do alimento traz 

a perspectiva de socialização e comunhão, bem como pode 

propiciar a coesão familiar. Além disso, a família detém um 

papel importantíssimo na socialização e assimilação de 

costumes e hábitos. 

Quanto à alimentação diária, os pesquisados almoçam e 

jantam mais do que tomam café da manhã e lancham, bem 

como os horários das refeições são diferenciados entre a 

semana e o final de semana. Isso demonstra que os hábitos 

alimentares variam bastante, até porque percebeu-se também 

que a maioria dos alunos costuma comer fora de casa, 

principalmente no Instituto, e estes destacaram mudanças nos 

hábitos e escolhas alimentares de quando crianças para agora.  

Embora mencionem alimentos que consideram 

saudáveis na sua rotina alimentar, essa escolha ocorre, 

principalmente, porque alguém de casa prepara os alimentos; 

inclusive, quando questionados sobre o que gostariam de 

comer, foram mencionados alimentos de alto valor calórico e 

que não são saudáveis. 

Os alunos apontaram que, ao passar por problemas 

(familiares ou de outros tipos), sua alimentação é afetada, 

principalmente ficando sem vontade de comer. Ainda percebeu-
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se na pesquisa a preocupação dos alunos com a procedência 

do alimento que consomem, principalmente pela preocupação 

com a saúde e com as questões de higiene.   

Por fim, chama atenção que a maior parte dos alunos 

pesquisados considera sua alimentação como regular, mas, 

quando questionados porque assim a consideram, a justificativa 

para isso é porque percebem que alguma das refeições que 

fazem não é saudável e um número significativo não soube 

explicar. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esse estudo permitiu conhecer, refletir, compreender e 

problematizar a cultura alimentar e as práticas alimentares de 

jovens estudantes do Instituto Federal de Alagoas, trazendo 

elementos para análise do ato de comer e da alimentação 

ultrapassando a função biológica, e revelando aspectos sociais, 

culturais, regionalismos, condição social, dentre outros. 

No contexto de modernidade, as modificações no estilo 

de vida influenciam nos hábitos alimentares e mudam também 

as formas de consumo. Assim, apesar de residirem em regiões 

distintas do estado de Alagoas, os hábitos dos jovens são muito 

similares: consideram a alimentação como algo que satisfaz a 

necessidades biológicas, mas que também deve trazer prazer 

e felicidade; fazem outras coisas enquanto comem, mesmo que 

tendo um momento com a família e na mesa para a 

alimentação; almoçam e jantam mais do que tomam café da 

manhã e lancham; costumam comer fora de casa; a escolha 

dos alimentos se deve à preparação por alguém da casa; têm 
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preferência por alimentos mais calóricos e menos saudáveis; 

preocupam-se com a procedência do alimento que consomem; 

bem como consideram sua alimentação como regular. Tudo 

isso pode ser compreendido no contexto de hábitos específicos 

de grupos e de identidade regional e geracional. 
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RESUMO: O leite materno é o alimento mais completo para o 
bebê, especialmente nos primeiros seis meses de vida. Após os 
seis meses, apenas o leite materno pode não ser suficiente para 
suprir as necessidades nutricionais das crianças, cabendo aos 
alimentos complementares preencher essa lacuna. O objetivo 
do estudo foi verificar as complicações que surgiram durante a 
amamentação e o cenário do aleitamento materno e da 
alimentação complementar de crianças menores de seis meses 
no município de Conde/Paraíba. Trata-se de um estudo 
transversal com participação de 303 mulheres que faziam o 
acompanhamento de seus filhos nas UBS do município. Para 
verificar as variáveis do estudo foram construídas tabelas de 
contingência e calculado o teste qui-quadrado de Pearson. Das 
50 mães que relataram terem passado por alguma 
complicação, 58,0% não amamentam mais seus filhos, com 
significância estatística de 0,04%, significando que a presença 
de alguma complicação surgida no processo da amamentação 
esteve relacionada com o desmame das crianças. Observou-se 
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ainda que 63,7% da população estudada ainda amamentam 
seus filhos, porém, apenas 21% das crianças menores de seis 
meses estão em aleitamento materno exclusivo. Esses dados 
são fundamentais para percebermos a necessidade do 
fortalecimento das políticas públicas existentes que visem 
promover o aleitamento materno e apoiar as mulheres no 
enfrentamento de problemas diversos. 
Palavras-chaves: Amamentação. Desmame precoce. Mães.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A amamentação é muitas vezes imposta às mulheres 

como um dever, um ato biologicamente determinado, devido os 

atributos físicos que permitem a mulher desenvolver a função 

materna. Porém, o ato de amamentar não é instintivo nos 

humanos, tornando-se assim facilmente influenciada por 

valores culturais, históricos e sociais do meio vivido 

(MARQUES; COTTA; PRIORE; 2011). Na medida em que 

entendem esse processo, os profissionais da equipe de saúde 

têm condições de melhor orientar as mulheres sobre o assunto. 

Em seres humanos, está bem estabelecido que o ato de 

amamentar ou não, antes de ser biologicamente determinado, 

é social e culturalmente condicionado, expressando um 

comportamento conformado em função das épocas e dos 

costumes em cada contexto histórico (ALMEIDA; LUZ; UED, 

2015). 

O leite materno (LM) é o alimento mais completo para o 

bebê, especialmente nos primeiros seis meses de vida, e 

nenhum outro alimento pode substituí-lo por não possuir as 

mesmas propriedades. Além de nutrir, o LM fornece anticorpos 

necessários à proteção do lactente, proporcionando benefícios 
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na fisiologia e no desenvolvimento cognitivo e emocional 

(BRASIL, 2015). A amamentação traz vários benefícios físicos 

e psicológicos para as crianças, entre eles a redução do risco 

de doenças infecciosas, obesidade, redução da pressão 

sanguínea, diminuição dos níveis de colesterol, aumento do 

desempenho cognitivo e motor (FIGUEIREDO et al., 2013).  

Tão importante quanto à prática correta do aleitamento 

materno exclusivo (AME) é a introdução oportuna dos alimentos 

complementares. Após os seis meses, apenas o LM pode não 

ser suficiente para suprir as necessidades nutricionais da 

criança, cabendo aos alimentos complementares preencher 

essa lacuna, principalmente em energia e ferro (BRASIL, 2005). 

Alimentos complementares (AC) são quaisquer 

alimentos que, não sendo o leite humano, é oferecido à criança 

amamentada. Devem prover suficientes quantidades de água, 

energia, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, por meio de 

alimentos seguros, culturalmente aceitos, economicamente 

acessíveis e que sejam agradáveis à criança. Esses alimentos 

deverão ser oferecidos inicialmente, em consistência pastosa, 

preparados especialmente para a criança, chamados de 

alimentos de transição, com o aumento progressivo de sua 

consistência até chegar à alimentação da família, o que deve 

ocorrer a partir dos oito meses de idade (BRASIL, 2005). 

A introdução precoce dos AC diminui a duração do 

aleitamento materno (AM) e o uso de leite artificial oferecido em 

mamadeiras facilita o consumo e o abandono da amamentação. 

A partir disso, diversos fatores são apresentados na literatura 

como determinantes para o desmame precoce, dentre eles, o 

baixo nível educacional e socioeconômico materno, a 

maternidade precoce, a paridade e o trabalho fora do lar. As 

enfermidades maternas e o uso de medicamentos impactam na 
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substituição do AM pelo leite artificial, bem como, a pouca 

produção de leite ou baixa qualidade do leite materno, são 

sugeridas como principais justificativas para o abandono do AM 

(ARAUJO et al., 2008; MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011; 

PEREIRA, 2016). 

 Os objetivos do presente trabalho foram: 

identificar as complicações relacionadas à amamentação e 

avaliar sua influência na duração do aleitamento materno, além 

de, verificar a situação do aleitamento materno e da 

alimentação complementar de crianças menores de seis meses 

de vida. 

 

 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo transversal, caracterizado pela 

observação direta de indivíduos de uma determinada população 

em um dado momento (BORDALO, 2006). Utilizaram-se os 

dados do primeiro inquérito municipal de avaliação do 

aleitamento materno no município de Conde/PB, uma iniciativa 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Conde, onde a responsável assinou 

uma carta de anuência autorizando as coletas dos dados. 

 No município do Conde nascem em torno de 500 

crianças por ano, portanto, a população total estimada é cerca 

de 1000 mulheres e seus respectivos filhos (IBGE, 2017). A 

amostra da pesquisa foi composta por 303 mães de crianças 

menores de dois anos, que faziam o acompanhamento de seus 

filhos nas UBS do município e foram localizadas em seus 

domicílios nos dias do trabalho de campo. 

 Os dados foram coletados nos dias 25 e 26 de agosto de 

2018, no município do Conde/PB, através de visitas domiciliares 
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onde as mulheres com filho menor de dois anos de idade foram 

convidadas a participar. Os endereços dessas mulheres foram 

mapeados previamente pelos Agentes Comunitárias de Saúde 

(ACS) e repassados para os coordenadores da pesquisa. 

 Todas as mães que participaram do estudo receberam e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), sendo garantido o sigilo e confidencialidade das 

informações individuais e que só dados globais seriam 

divulgados à comunidade acadêmica. Além disso, as mulheres 

foram informadas que a sua participação era voluntária e sem 

remuneração, podendo desistir do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer ônus ou penalidade. 

Os entrevistadores foram estudantes de nutrição da 

UFPB e do ensino médio do município, devidamente treinados 

para aplicação do questionário. A cidade de Conde é 

caracterizada por grandes áreas rurais, por isso, foi preferido 

que cada estudante residente do município, ficasse responsável 

pela região na qual morasse. Dessa forma, os estudantes da 

universidade foram distribuídos formando grupos com os 

estudantes do ensino médio.  

 O instrumento utilizado para coleta de dados continha 

questões objetivas sobre consumo alimentar nas últimas 24 

horas da criança, pontuando o leite materno, outros tipos de 

leite e outros alimentos, seguindo as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), além de questões de 

saúde, antropometria e dados sociodemográficos. 

 Após a coleta, os dados foram digitados com o auxílio de 

uma planilha eletrônica e posteriormente exportados para o 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Os resultados das variáveis sociodemográficas foram 

descritos através da utilização de medidas de tendência central 
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e dispersão. Para se verificar a relação entre a prática de 

amamentação e as outras variáveis, foram construídas tabelas 

de contingência e calculado o teste Qui-quadrado de Pearson, 

considerando nível de significância menor que 5% (p-valor 

<0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Estão expostas na tabela 1 as dificuldades associadas 

com a prática da amamentação. Os problemas relatados pelas 

mães participantes do estudo estão descritos de forma 

decrescente. 

 

Tabela 1. Relação das complicações relacionadas à 

amamentação. 

Complicações relatadas n  %  

1. Pouco ou sem leite 20 47,6  

2. Pega do bebê 15 35,6  

3. Seios feridos 09 21,4  

4. Demora da descida do leite 02 4,7  

5. Dor ao amamentar 02 4,7  

6. Não sabia amamentar 01 2,3  

7. Leite secou  01 2,3  

8. Sangramento nos seios 01 2,3  

9. Falta de ar 01 2,3  

Total 52 123,2  

Fonte: SOUZA et al. (2018). 
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O percentual total se encontra maior que cem por cento 

porque uma das mães relatou o surgimento de dois ou mais 

problemas. 

 Apenas 50 mães relataram terem encontrado alguma 

dificuldade para amamentar, o que corresponde a 16,5% do 

total das mulheres. Dentre as dificuldades citadas, a mais 

frequente esteve relacionada à falta de leite, com 47,6% e à 

pega do bebê, com 35,6%. Problemas como “não saber 

amamentar”, “leite secou”, “sangramento nos seios” e “falta de 

ar”, foram relatados por pelo menos, 2,3% das mulheres. 

 Para Carvalhaes, Parada e Costa (2007), os programas 

de capacitação para profissionais da saúde que visam o apoio 

e manejo clínico das dificuldades com a amamentação, e ainda 

da organização de rotinas assistenciais eficientes para alcançar 

as mães nas primeiras semanas de vida de seus filhos, podem 

ser eficientes para evitar o início inoportuno de leite de vaca na 

dieta dos lactentes.  

 Em um estudo realizado em uma creche comunitária do 

Rio de Janeiro, o principal motivo referido pelas mães para o 

desmame precoce foram: necessidade de trabalhar (26,1%), 

orientações de familiares ou profissionais de saúde (19,6%), 

problemas de saúde materna (19,6%), recusa da criança 

(19,6%) e “leite fraco” (15%) (SOUZA; SODRÊ; SILVA, 2015). 

 Os problemas referidos pelas mães (tabela 1) 

corroboram de alguma forma, com aqueles apresentados no 

estudo de Souza, Sodrê e Silva (2015) principalmente no que 

se refere ao leite materno ser considerado fraco ou insuficiente 

como motivo do desmame precoce. Além da “recusa da 

criança” que pode estar associada à pega incorreta do bebê ao 

peito.  
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Observou-se ainda, a prevalência da amamentação no 

público de mulheres que referiram alguma dificuldade 

relacionada à amamentação (tabela 2).  

 

Tabela 2. Relação das mães que relataram alguma 

complicação para amamentar e a prevalência de aleitamento 

materno nesse público.  

Amamenta? 

Presença de 

alguma 

complicação  

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Amostra 

Total 

n (%) 

X² 

p-valor 

     

Sim 21  

(42,0%) 

29  

(58,0%) 

50 

(100,0%) 

0,004 

Não 167  

(66,3%) 

84  

(33,3%) 

251 

(100,0%) 

 

Total 188  

(100%) 

113 

(100%) 

301 

(100,0%) 

 

Fonte: SOUZA et al. (2018). 

  

 Entre as mães que relataram não terem passado por 

nenhuma dificuldade relacionada à amamentação, 66,3% 

continuam amamentando seus filhos. Por outro lado, 58,0% das 

mães que relataram terem passado por algum problema, não 

amamentam mais seus filhos. Podemos observar que a 

presença de alguma complicação surgida durante o processo 

da amamentação esteve relacionada com o desmame das 

crianças, havendo significância estatística de 0,4% (p-valor = 

0,004). 

 Observa-se na tabela 3, o cenário atual do aleitamento 

materno no município de Conde/PB. 
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Tabela 3. Situação do aleitamento materno no município.  

 N % Total da amostra 

Aleitamento 

materno exclusivo  

(< 6 meses) 

14 21 66 (100%) 

Aleitamento 

materno total  

(< 2 anos) 

193 63,7 303 (100%) 

Desmame  110 36,3  303 (100%) 

Fonte: SOUZA et al. (2018). 

 O AM total demonstrou-se positivo nesse público, sendo 

o de maior percentual. Entretanto, apenas 21% das crianças 

menores de 6 meses estão em AME. Diante disso, podemos 

considerar a sua relação com a taxa de desmame total, a qual 

se encontra acima do esperado considerando a importância e 

benefícios do aleitamento materno na saúde dos envolvidos.  

 Pode-se perceber que mesmo a maioria das mães 

amamentando seus filhos, a prevalência do AME encontra-se 

bem distante do recomendado pela OMS, que preconiza que o 

AM seja mantido exclusivamente até o sexto mês de vida do 

bebê e complementado até os dois anos ou mais (WHO, 2009; 

BRASIL, 2009). Por outro lado, quando esses resultados são 

comparados aos encontrados em 2008, onde estavam em AM 

apenas 7,60% das crianças menores de dois anos e 0,17% em 

AME, é perceptível o progressivo crescimento dessa prática 

pela população condense (DATASUS, 2008).  

De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), a prevalência do AME em crianças 

menores de seis meses de vida, foi de apenas 37% entre os 

anos de 2006 e 2010. Por outro lado, estimativas sequenciais 
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das pesquisas nacionais sobre demografia e saúde 

confirmaram uma tendência bem consolidada de aumento 

dessa prática no Brasil (CAVALCANTI et al., 2015; UNICEF, 

2012). 

 Conforme a II Pesquisa Nacional de Prevalência de 

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal 

(PPAM), a estimativa de duração mediana de amamentação no 

Brasil é de 11,2 meses, e de amamentação exclusiva é de 

apenas 54 dias, sendo no Nordeste de 34,9 dias, isso 

representa 58,7% da prevalência do AM e 41% do AME no 

Brasil (BRASIL, 2009).  

A Política Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) 

recomenda que o país avance com estratégias para a 

promoção, proteção e apoio ao AM, visando melhoria dos 

indicadores de saúde da criança na primeira infância. A partir 

disto, é possível verificar que os índices de AM no Brasil vêm 

aumentando progressivamente (VENANCIO et al., 2010). 

Observam-se na figura 1 os alimentos introduzidos 

precocemente na alimentação das crianças menores de seis 

meses de vida. Essa relação de alimentos refere-se ao 

consumo alimentar das crianças no dia antecedente à pesquisa. 
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Figura 1. Relação de o consumo alimentar das crianças 

menores de seis meses no dia anterior à pesquisa.  

 
Fonte: SOUZA et al., 2018. 

 

 Da população de mães de crianças menores de seis 

meses, no que concerne ao consumo alimentar dessas, 

identificou-se a elevada oferta de outros líquidos em sua 

alimentação, principalmente, e em maior quantidade, a água e 

o leite de vaca, equivalente a 65,2% e 45,4% dos alimentos 

introduzidos, respectivamente. A presença de suco e mingau no 

consumo alimentar das crianças foi de 30,3% cada, seguida da 

oferta de “comida da família” (15,5%), fruta (12,2%), bolacha 

(10,6%), chá (9,1%) e refrigerante (3%). 

 Os resultados foram considerados negativos, visto a 

introdução precoce de outros líquidos e alimentos, 

principalmente pela oferta do leite de vaca.  Cabe ressaltar que 

a Associação Americana de Pediatria (AAP) não recomenda o 

uso de leite de vaca no primeiro ano de vida, pela perda 

sanguínea de ferro nas fezes associada ao seu uso, sugerindo 

que, pode aumentar o risco de desenvolvimento de anemia 

ferropriva. Além disso, a ingestão excessiva do leite de vaca 
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pelos lactentes pode associar-se à obesidade infantil (SBP, 

2012). 

 A PPAM constatou a introdução precoce de água, chás 

e outros leites – com 13,8%, 15,3% e 17,8% das crianças 

recebendo esses líquidos, respectivamente – já no primeiro 

mês de vida. Identificando que, 20,7% das crianças entre 03 e 

06 meses já consumiam comida salgada e 24,4% já consumiam 

frutas. Em contrapartida, 26,8% das crianças entre 06 e 09 

meses, período no qual se recomenda a introdução de 

alimentos sólidos/semissólidos na dieta da criança, ainda não 

recebia comida salgada (BRASIL, 2009).  

 Segundo Oliveira, Camacho e Souza (2005), a 

introdução precoce de outros líquidos e/ou alimentos no 

primeiro semestre de vida, expõe considerável número de 

lactentes ao risco de infecções e distúrbios de crescimento e 

desenvolvimento, particularmente em grupos sociais 

desfavorecidos. 

 Culturalmente, mães acreditam que líquidos, como 

sucos e outros leites, são complementares ao leite materno, e 

que oferecem mais energia e nutrientes aos bebês. Entretanto, 

a introdução precoce de alguns alimentos, pode desencadear 

processos alérgicos, além de que a exposição prematura a 

proteínas diferentes do leite humano está associada ao 

aumento do risco de diabetes tipo 1 e de doenças atópicas, 

como a asma (SCHINCAGLIA, 2015). 

Os motivos do desmame podem ser amenizados com 

orientação, apoio e acompanhamento às nutrizes e demais 

pessoas envolvidas no processo da amamentação. Brow et al. 

(2011) concluem que as mães sofrem várias influências sobre 

a decisão de amamentar, como falta de conhecimento, falta de 

motivação e facilidade do uso de fórmulas infantis, e embora os 
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profissionais estejam dispostos a apoiar, se deparam com a 

falta de tempo e recursos para tal finalidade.  

Desse modo, fica evidente a necessidade de se oferecer 

um suporte consistente, aumentar o número de profissionais 

envolvidos para aprimorar o tempo e oferecer recursos 

materiais para facilitar o manejo. Embora seja atribuição dos 

profissionais de saúde a sua promoção e das mães a sua 

execução, o sucesso final da ação depende também da 

definição de políticas governamentais adequadas, e do apoio e 

participação de toda a sociedade civil.   

  

CONCLUSÕES 

 

 A baixa prevalência de AME registrada no presente 

estudo é preocupante, uma vez que, já se sabe que a sua 

interrupção pode trazer malefícios para a saúde da criança e da 

mãe, além da elevação de custos do Sistema de Único de 

Saúde (SUS), devido ao tratamento e controle de doenças 

relacionadas.  

 As informações aqui apresentadas são fundamentais 

para a execução de novos estudos sobre o tema e o 

fortalecimento de políticas públicas já existentes que visem 

fortalecer as mães para lidar com pressões, promover sua 

autoconfiança e autoestima, além de as prepararem para 

constantes tomadas de decisões, principalmente para 

buscarem condutas adequadas para o enfrentamento de 

problemas diversos, não só associado à amamentação, mas 

também, sobre sua saúde e meio em que vive. 

 Ainda existe a necessidade dos profissionais de saúde, 

compreenderem as expectativas maternas em relação à 

amamentação tendo em vista o desempenho das funções 
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domésticas, profissionais e sociais dessas mulheres, a fim de 

contribuir para a ampliação dos conhecimentos quanto aos 

benefícios do leite materno para a saúde de todos os 

envolvidos, prevenção de doenças e promoção do crescimento 

e desenvolvimento saudável. 
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RESUMO: Este trabalho teve o propósito de verificar a 
percepção dos pais e/ou responsáveis de crianças entre seis 
meses e dois anos de idade, sobre o conhecimento de nutrição, 
ferro e anemia ferropriva, a fim de que estando munidos de 
conhecimento possam atuar de forma efetiva na prevenção e 
controle desta patologia, cujos estudos apontam em prejuízos 
fisiológicos para crianças desta faixa etária a curto e longo 
prazo. A pesquisa foi de natureza exploratória e de campo, 
cujos métodos de abordagem foram tanto qualitativos quanto 
quantitativos. Avaliados após aplicação de questionário 
semiestruturado confeccionado pelos autores, dividido em: 
socioeconômico e demográfico; conhecimentos específicos 
sobre nutrição, ferro e anemia ferropriva; e medidas profiláticas 
adotadas pelos pais e/ou responsáveis das crianças, atendidas 
nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF’S), de 
Campina Grande – PB, com estimativa de média e 
porcentagens das variáveis estudadas. A amostra populacional 
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foi de 142 pais e/ou responsáveis, em 12 UBSF’S, coletados 
entre zona urbana e zona rural. As respostas obtidas nas 
entrevistas, foram categorizadas em: pouco satisfatório; 
satisfatório; insatisfatório e não souberam responder. Com 
relação aos conhecimentos sobre nutrição e ferro verificou-se 
dentre as respostas obtidas pouco conhecimento. Já nas 
questões que referenciava o conhecimento sobre a patologia, a 
maioria não soube responder.  Analisando o estudo, faz-se 
necessário dispor de profissionais de nutrição nas UBSF’S, 
sabendo que o mesmo é habilitado para exercer atividades de 
educação nutricional na prevenção de doenças, como a anemia 
por deficiência de ferro, cuja adoção de práticas alimentares se 
constitui uma importante ferramenta profilática. 
 
Palavras-chave: Deficiencia de ferro. Nutrição. Percepção 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As alterações fisiológicas promovidas pelo crescimento e 

desenvolvimento nos primeiros anos de vida da criança 

demandam um aumento significativo das necessidades 

nutricionais, afim de dar o suporte necessário na promoção 

desse crescimento, e assim favorecer na criança o alcance do 

seu maior aporte genético (ACCIOLY; SAUNDERS; LACERDA, 

2002; VITOLO, 2015). 

         Durante os dois primeiros anos da criança há uma maior 

expansão volumétrica do sangue a fim de promover o 

crescimento corpóreo (peso) e linear (estatura) à medida que o 

corpo em desenvolvimento e maturação recebem os estímulos 

externos (nutrição, saúde, higiene, habitação e os cuidados 

inerentes à criança) necessários, o que demanda uma 

necessidade maior dos nutrientes envolvidos. No primeiro ano 

o ritmo de crescimento é acelerado, onde a criança triplica seu 
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peso e aumenta cerca de 50% sua estatura em relação ao 

nascimento. O segundo, por sua vez, é menos intenso, embora 

constante, resultando em significativo ganho de peso e 

aumento linear (VITOLO, 2015; NOGUEIRA-DE-ALMEIDA; 

MELLO, 2016). 

          O aumento dessas necessidades em contrapartida a 

inadequada oferta de nutrientes e a má qualidade de vida, 

tornam essas crianças mais susceptíveis as carências 

nutricionais desencadeando os quadros de anemias. Entre elas, 

a anemia por deficiência de ferro se constitui a mais comum e 

atualmente um agravo a saúde pública, cujas evidências vem 

demonstrando índices elevados de sua prevalência a níveis 

globais, principalmente em países em desenvolvimento, cujos 

fatores socioeconômicos e demográficos, como baixa renda per 

capita, níveis baixos de escolaridade dos pais e/ou 

responsáveis, saneamento básico e falta de tratamento 

adequado de água favorecem sua maior incidência e 

prevalência (PALMA; OLIVEIRA; ESCRIVÃO, 2009; BRASIL, 

2015). 

         O papel fisiológico desempenhado pelo ferro no 

organismo está correlacionado a sua participação em diversas 

funções metabólicas e enzimáticas, que se tornam 

comprometidas em quadros de anemia, em especial nas 

crianças nesta faixa etária, promovendo repercussões graves 

ao longo da sua vida, como déficit no quociente de inteligência 

(QI) e da capacidade de trabalho (ACCIOLY; SAUNDERS e 

LACERDA, 2002; ESCOTT-STUMP; MAHAN; RAYMOND, 

2012; GRANTHAM-MCGREGOR et al., 2007; BRASIL, 2013). 

          O ambiente familiar é o contexto epidemiológico que mais 

favorece a incidência desta patologia em crianças, tendo em 

vista, ser o local responsável pelo seu crescimento e 



CONHECIMENTO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS SOBRE 
ANEMIA FERROPRIVA 

854 
 

desenvolvimento. Vale salientar que os cuidados inerentes 

referentes a alimentação, tratamento medicamentoso e demais 

cuidados com a saúde são de incumbência dos pais e/ou 

responsáveis, sendo assim o estado de saúde dessas crianças 

serão reflexo da compreensão destes pais e/ou responsáveis 

sobre alimentação adequada e da adoção dos mesmos às 

práticas de profilaxia (PALMA; OLIVEIRA; ESCRIVÃO, 2009; 

ACCIOLY, 2002). 

         No Brasil diversas pesquisas e estudos de corte 

transversal apontaram alta prevalência dessa patologia, 

principalmente na Região Nordeste. Um paradoxo vivenciado 

pelo país que já adotou medidas profiláticas de eficácia 

comprovada, o que desperta além de preocupação a 

necessidade de investigação sob um olhar mais apurado sobre 

os fatores etiológicos envolvidos (MOTTA; DOMINGUES; 

COLPO, 2010; RIBEIRO, 2011; BRASIL, 2013). 

         A prevalência da anemia ferropriva em crianças vem 

aumentando gradativamente, e na maioria das vezes está 

relacionada aos hábitos alimentares e a qualidade de vida no 

âmbito familiar. No Brasil estima-se que em média 50% das 

crianças menores de 2 anos de idade sejam acometidas por 

essa patologia, cuja falta de conhecimento dos pais e/ou 

responsáveis se constitui um dos principais agravantes no 

controle dessa prevalência (LAMOUNIER; WEFFORT, 2009). 

         Estudos de corte transversal realizados no país vêm 

correlacionando essa falta de conhecimento com a participação 

desses pais e/ou responsáveis nos programas assistidos nas 

unidades de saúde. Isso implica na não adesão aos programas 

de profilaxia, refletindo na eficácia do tratamento, prevenção e 

controle da anemia ferropriva (LAMOUNIER; WEFFORT, 2009; 

BROILO et al, 2013; AZEREDO et al, 2013). 
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         Diante dessa problemática este estudo tem como objetivo 

avaliar o nível de conhecimento sobre nutrição, ferro e anemia 

dos pais e/ou responsáveis de crianças entre 6 meses a 2 anos 

de idade assistidos nas UBSF’s de Campina Grande. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

         A pesquisa realizada foi de natureza aplicada, exploratória 

e de campo, cujos os métodos de abordagem foram tanto 

qualitativos quanto quantitativos. A abordagem qualitativa 

constitui na avaliação por meio da aplicação de um questionário 

semiestruturado confeccionado pelos autores sobre a 

percepção dos pais e/ou responsáveis de crianças de 6 meses 

a 2 anos de idade sobre nutrição, ferro e anemia ferropriva, que 

comparecerem as UBSF’s. Já a abordagem quantitativa foi 

estimada em média e porcentagens das variáveis estudadas, o 

número de pais e/ou responsáveis que possuíam ou não 

conhecimento sobre a patologia com base nas respostas 

emitidas, estando classificado em categorias. 

        A pesquisa foi realizada em UBSF’S do município de 

Campina Grande (PB) em dias de puericultura, vacinação e nos 

dias de cadastramento do Bolsa Família. Teve como critério de 

inclusão pais e/ou responsáveis de crianças entre 6 meses a 2 

anos de idade em concordância a participar da pesquisa, 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foram excluídos os que possuíam filhos que não 

se enquadravam na faixa etária e que não se habilitaram a 

participar da pesquisa. 

        O critério de inclusão levou em consideração o fato de que 

os pais se constituem os principais mediadores das ações 



CONHECIMENTO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS SOBRE 
ANEMIA FERROPRIVA 

856 
 

profiláticas referentes a promoção e prevenção da saúde das 

crianças, que devem ser adotadas desde o ambiente familiar à 

sua efetividade no cronograma das ações dirigidas pelas 

UBSF’s, como a participação no PNSF. Assim sendo, o 

conhecimento é uma ferramenta indispensável que torna os 

responsáveis mais sensíveis e atuantes.  

       A pesquisa não apresentou riscos, pois não houve 

manuseio com sangue, secreções, materiais perfuro cortantes, 

ou métodos invasivos, sendo mantido a integridade dos 

pesquisadores e participantes da pesquisa.  

 

Coleta de dados  

 

       Os dados foram coletados por meio de aplicação de 

questionário semiestruturado, contendo questões abertas e 

fechadas, apresentando-se divididos em três partes. A primeira 

destinava-se a obtenção de informações socioeconômicas e 

demográficas, que serviram para caracterização da amostra 

populacional com variáveis de sexo, idade, etnia, estado civil, 

renda familiar, ocupação, grau de escolaridade, quantidade de 

filhos e de pessoas residentes na casa, acesso a programas 

sociais como também a água encanada e rede de esgoto. Já na 

segunda parte referia-se a avaliação do conhecimento sobre 

nutrição, ferro e anemia ferropriva, composta por 8 questões 

discursivas abordando conceitos, prevenção, diagnóstico, 

sintomas, fontes alimentares e interações alimentares. A 

terceira e última parte avaliava as ações profiláticas exercidas 

pelos pais e/ou responsáveis sobre a patologia, mediadas ou 

não pelas UBSF’S, como oferta da suplementação de ferro, 

período de amamentação, acompanhamento na unidade de 

saúde. 
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       A pesquisa foi realizada entre os meses de junho de 2017 

a setembro de 2017, após a aprovação de comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, conforme as 

determinações da resolução nº 466/12 sob número de protocolo 

CAAE 69915017.1.0000.5187.  

 

Análise dos dados  

 

       Os resultados foram dispostos em tabelas e representados 

por gráficos sendo utilizado o software Microsoft WORD versão 

2013. 

       Para as abertas, especificamente para o tópico 

correspondente a avaliação do conhecimento foram  analisadas 

seguindo 5 etapas: 1) foi elaborado pelos autores respostas 

consideradas norteadoras para cada pergunta com base no 

Manual de Suplementação de Ferro, Guia Alimentar da 

População Brasileira, Manual de Atenção da Saúde da Criança 

do Ministério da Saúde, literaturas e artigos publicados que 

abordavam sobre a patologia em estudo, atribuindo frases ou 

palavras-chaves norteadoras; 2) classificou-se em categorias 

as possíveis respostas; 3) Com base nas respostas emitidas de 

cada participante identificou-se a ideia central; 4) diante das 

respostas elaboradas pelos participantes verificou o tipo de 

conhecimento comparando com a dos autores; 5) a 

classificação da categoria das respostas foi feita levando em 

consideração a similaridade das respostas dos participantes 

com as dos autores. 

       A avaliação desse conhecimento foi dividida em duas 

tabelas: uma referenciava a avaliação das questões sobre 

conhecimento de nutrição e ferro, e outra sobre a avaliação do 

conhecimento da Patologia. As respostas foram analisadas e 
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categorizadas em: pouco satisfatório; satisfatório; insatisfatório 

e não souberam responder. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        O município de Campina Grande possui 8 Distritos 

Sanitários. Destes, 5 estão localizadas na Zona Urbana e 3 na 

Zona Rural, totalizando 98 UBSF’S. A pesquisa por sua vez, foi 

realizada em 12 UBSF’S, sendo possível coletar uma amostra 

populacional total de 142 pais e/ou responsáveis, obtendo-se 

uma quantidade de amostras igualitárias, onde 50% da amostra 

foi coletada em 6 UBSF’S localizadas na zona rural e a outra 

metade em 6 UBSF’S localizadas na zona urbana.   

 

 Caracterização das amostras  

 

       A amostra foi composta por 137 mulheres (96,48%) e 5 

homens (3,52%) totalizando 142 participantes. Destes, a 

maioria apresentava idade entre 18-35 anos (77,46%; n=110). 

Quanto a cor/etnia, 64,10%(n=91) se diziam pardos, 19,01% 

(n=27) brancos, 15,49%(n=22) negros e os demais se diziam 

amarelo ou indígena. A maioria não trabalhava fora de casa 

(85,92%; n=122), sendo mais expressante na zona rural 

(91,55%; n=65). A quantidade de filho por responsável variou 

entre 1 e dois filhos, correspondendo a 46,48%( n=66) e 

30,28%(n=43), respectivamente. Quanto ao grau de 

escolaridade, 30,99% (n= 44) da amostra tinham ensino 

fundamental incompleto, 29,58% (n=42) ensino médio completo 

e 19,72% (n=28) ensino médio incompleto, 6,34% (n=9) 

superior completo, 3,52% (n=5) superior incompleto e apenas 

0,70% (n=1) era analfabeto (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização socioeconômica e demográfica dos pais e/ou responsáveis 

participantes da pesquisa.  

Variáveis  Amostra obtida  

          N=142  

Percentuais segundo as Zonas  

Zona Rural 

         N=71  

Zona Urbana  

       N=71 

    

Idade     

< 17 anos  1,41% (n= 2) 1,41% (n= 1) 1,41% (n=1) 

18 a 35 anos  77,46% (n=110) 81,69% (n= 58) 73,24% (n=52) 

36 a 59 anos  21,13% (n= 30) 16,90% (n=12) 25,35% (n=18) 

Sexo     

Feminino  96,48% (n=137) 98,59% (n=70) 94,37% (n=67) 

Masculino  3,52% (n=5) 1,41% (n=1) 5,63% (n=4) 

Cor/Etnia     

Branco  19,01% (n=27) 16,90% (n=12) 21,13% (n=15) 

Pardo  64,10% (n=91) 69,01% (n=48) 60,56% (n=43) 

Negro  15,49% (n=22) 12,68% (n= 10) 16,90% (n= 12) 

Amarelo  0,70% (n=1) 1,41% (n=1) - 

Indígena  0,70% (n=1) - 1,41% (n= 1) 

Estado Civil     

Solteiro(a) 26,06% (n=37) 26,76% (n= 19) 25,36% (n=18) 

Casado (a) 42,96% (n=61) 33,80% (n= 24) 52,11% (n=37) 

Divorciado(a) 3,52% (n=5) 1,41% (n=1) 5,63% (n=4) 

Viúvo(a) 0,70% (n=1) 1,41% (n=1) - 

União Estável  26,76% (n=38) 36,62% (n=26) 16,90% (n=12) 
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Renda Familiar     

< 1 Salário Mínimo  35,92% (n=51) 45,08% (n=32) 26,76% (n=19) 

1 Salário Mínimo  45,07% (n=64) 43,66% (n=31) 46,48% (n=33) 

1 a 2 Salários 

Mínimos  

11,97% (n=17) 5,63% (n=4) 18,31% (n=13) 

>2 Salários Mínimos  7,04% (n=10) 5,63% (n=4) 8,45% (n=6) 

Bolsa Família     

Sim  51,41% (n=73) 61,97% (n=44) 40,85% (n=29) 

Não  48,59% (n= 69) 38,03% (n=27) 59,15% (n=42) 

Escolaridade     

Analfabeto(a) 0,70% (n=1) 1,41% (n=1) -- 

Fundamental 

Completo 

9,15% (n=13) 7,04% (n= 5) 11,27% (n=8) 

Fundamental 

Incompleto 

30,99% (n=44) 33,80% (n=24) 28,16% (n= 20) 

Ensino Médio 

Completo  

29,58% (n=42) 33,80% (n=24) 25,35% (n= 18) 

Ensino Médio 

Incompleto  

19,72% (n=28) 18,31% (n= 13) 21,13% (n=15) 

Ensino Superior 

Completo  

6,34% (n=9) 2,82% (n= 2) 9,86% (n=7) 

Ensino Superior 

Incompleto  

3,52% (n=5) 2,82% (n= 2) 4,23% (n=3) 

Trabalhava fora de 

Casa 

   

Sim  14,08% (n=20) 8,45% (n=6) 19,72% (n=14) 

Não  85,92% (n=122) 91,55% (n=65) 80,28% (n=57) 

Quantidade de 

Filhos  

   

1 Filho  46,48% (n=66) 47,89% (n=34) 45,07% (n= 32) 

2 Filhos 30,28% (n=43) 29,57% (n=21) 30,99% (n=22) 

3 Filhos  14,28% (n=20) 14,08% (n=10) 14,08% (n=10) 
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4 Filhos  2,82% (n=4) 0% (n=0) 5,63% (n=4) 

5 Filhos  2,11% (n=3) 2,82% (n=2) 1,41% (n=1) 

6 Filhos  2,11% (n=3) 2,82% (n=2) 1,41% (n=1) 

Mais de 6 Filhos  2,11 (n=3) 2,82% (n=2) 1,41% (n=1) 

Possuía Água 

tratada e encanada 

   

Sim  93,66% (n=133) 88,73% (n=63) 98,59% (n=70) 

 Não   6,34% (n=9) 11,27% (n=8) 1,41% (n=1) 

Possuía Rede de 

Esgoto  

   

Sim  57,04% (n=81) 33,80% (n=24) 80,28% (n=57) 

Não  42,96% (n=61) 66,20% (n=47) 19,72% (n=14) 

Total  100% (n= 142) 50% (n=71) 50% (n=71) 

                   

 

           Quanto ao estado civil, a maioria da amostra da zona 

urbana era casado (52,11%; n=37), enquanto que o maior 

percentual encontrado na zona rural foi de união estável 

(36,62%; n=26). Pais e/ouresponsáve is solteiros 

correspondiam a 26,76% (n=19) e 25,40% (n=18), 

respectivamente na zona rural e urbana (Tabela 1). 

       A renda familiar apresentada pelos participantes variou 

entre menos de um e até mais de dois salários mínimos. Porém 

houve maior expressividade entre os que recebiam até um 

salário mínimo (45,07%; n=64) e menos de 1 salário (35,92%; 

n=51) (Tabela 1). 

       O percentual encontrado de pais e/ou responsáveis 

assistidos pelo Programa Bolsa Família foi de 51,41% (n=73), 

porém o local que mais apresentou esta população beneficiária 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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foi a zona rural correspondendo a 61,97% (n=44) de seus 

participantes (Tabela 1).  

      Quanto aos aspectos sócio–ambientais, 93,66% (n=133) 

possuíam água encanada, já em relação ao acesso a rede de 

esgoto, apenas 33,80% (n=24) da amostra da zona rural tinha 

acesso a esse tipo de serviço, em relação a 80,30% (n=57) dos 

assistidos na zona urbana (Tabela 1). 

          A tabela 2 mostra a média entre as zonas sobre 

conhecimento de nutrição e ferro, de acordo com as categorias 

das respostas. No que diz respeito a alimentação saudável a 

maioria obteve respostas pouco satisfatórias (66,20%; n=94) e 

apenas 6,34% (n=9) tiveram conhecimento satisfatório.  

 
      Tabela 2. Conhecimento sobre nutrição e ferro dos pais e/ou responsáveis, 

Campina Grande, 2017 (N=142) 

Questão Pouco                              

Satisfatório 

Satisfatório Insatisfató

rio 

Não soube 

Responder 

Total  

      

O que você 

entende por 

uma 

alimentação            

saudável? 

 

66,20% 

(n=94) 

6,34% (n=9) 16,90% 

(n=24) 

10,56% 

(n=15) 

100% 

(n=142) 

Cite um 

alimento que 

representa 

fonte rica de 

ferro. 

 

11,97% 

(n=17) 

76,76% 

(n=109) 

7,04% 

(n=10) 

4,23% (n=6) 100% 

(n=142) 

Cite um tipo de 

alimento que 

ajuda na 

absorção do 

ferro e outro 

que inibe a 

absorção do 

ferro. 

30,99% 

(n=44) 

2,82% (n=4) 18,31% 

(n=26) 

47,88% 

(n=68) 

100% 

(n=142) 
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         Sabe-se que verduras, frutas e legumes representam os 

alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, mas atribuir a 

alimentação saudável ao simples fato de ingerir apenas estes 

alimentos não os tornam fontes únicas para uma alimentação 

saudável, mas sim parte dela, pois a mesma deve ser variada 

e completa em todos os nutrientes necessários para o bom 

funcionamento orgânico e deve atender aos princípios da 

variedade, equilíbrio, moderação e prazer (Brasil, 2014). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012):  
 A alimentação saudável deve possibilitar 

crescimento e desenvolvimento adequados, 

otimizar o funcionamento dos órgãos, 

sistemas e aparelhos e atuar na prevenção de 

doenças em curto e longo prazo (por exemplo: 

anemia, obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis) (SPB, 2012). 

        Com relação a citar um alimento rico em ferro 76,76% 

(n=109) obtiveram conhecimento satisfatório, isso porque a 

maioria citou a leguminosa “feijão” como fonte rica do 

micronutriente em questão (Tabela 2). Sabe-se que realmente 

esta leguminosa é uma boa fonte, porém de ferro não heme, 

assim como todos os alimentos de origem vegetal, o que torna 

sua biodisponibilidade baixa, necessitando da ação dos 

facilitadores nas refeições para melhorar sua absorção. As 

melhores fontes de ferro são as carnes vermelhas, vísceras, 

aves, suínas, ricos em ferro heme, que é mais biodisponível 

(BRASIL, 2013; COZZOLINO, 2016). 

       Quando foi solicitado que citassem um alimento que 

ajudasse na absorção do ferro e outro que inibisse essa 

absorção, verificou-se que 47,88% (n=68) não souberam 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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responder, 30,99% (n=44) obtiveram conhecimento pouco 

satisfatório e que apenas 2,82% (n=4) obtiveram conhecimento 

satisfatório (Tabela 2). Isso demonstra que os pais e/ou 

responsáveis não tem conhecimento da existência de agentes 

facilitadores e inibidores na alimentação, que atuam interferindo 

na absorção deste mineral, tornando um fator limitante no que 

tange as práticas profiláticas referente a alimentação 

(LAMOUNIER; WEFFORT, 2009).        

        Quanto a compreensão sobre anemia ferropriva, verificou-

se que 50% dos participantes não souberam responder a 

respeito, afirmando não conhecer esta patologia; 16,90% 

emitiram respostas insatisfatórias e apenas 21,13% e 11,97% 

obtiveram conhecimento satisfatório e pouco satisfatório, 

respectivamente (Tabela 3). As respostas emitidas 

demonstraram-se vagas e fragmentadas. Acerca desse 

questionamento, estas mesmas respostas também foram 

verificadas no estudo de Azeredo et al. (2011) realizado com 

mães de crianças menores de 2 anos no município de Viçosa 

(MG) que avaliou a problemática da adesão na prevenção da 

anemia ferropriva e suplementação com sais de ferro (Azeredo 

et al, 2011). 

         Na questão que abordava sobre os meios de prevenção, 

foi verificada maiores percentuais na categoria de 

conhecimento insatisfatório, representando 33,80%, seguida da 

categoria pouco satisfatório, 32,40%. Um aspecto importante a 

ser ressaltado é que a maioria dos participantes atribuiu a 

prevenção, a adoção de “uma alimentação saudável” e a 

ingestão de alguns alimentos. Dentre os alimentos mais 

mencionados se destacaram as frutas, verduras, o cereal arroz 

e a leguminosa feijão.  Poucos enfatizaram sobre ingestão de 

alimentos ricos em ferro ou mesmo da administração de sulfato 
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ferroso nas crianças, como medida profilática. Observou-se 

ainda uma emissão inconclusiva das respostas com base na 

ingestão de frutas e verduras, pois não havia certeza ou 

apropriação correta sobre os meios de prevenção, conforme 

mostra os relatos abaixo:  

        “Acho que tem que comer... alimentação, né...frutas.”  

        “Uma boa alimentação, minha mãe diz que beterraba, não 

sei, feijão.”  

        “Não ofertar besteiras...ofertar frutas.”  

        “Comer bastante verduras, frutas, legumes.”  

            Poucos mencionaram além da mudança na 

alimentação, a administração do sulfato ferroso como medida 

preventiva, apenas 21,83% (n=31), os quais obtiveram 

conhecimento satisfatório. 

           Isto demostra desconhecimento dos responsáveis sobre 

a temática, que refletirá na efetividade da adoção das práticas 

profiláticas cabíveis no ambiente familiar relacionados com 

alimentação e com a administração da suplementação de ferro, 

tornando as crianças mais sujeitas a desenvolver a patologia. 

(LAMOUNIER; WEFFORT,2009). Vale salientar que há 

evidências que essas crianças apresentam maior risco de 

desenvolvimento desse tipo de anemia. Conforme estudo 

realizado por Oliveira, Osório e Raposo (2007), este risco 

representou 3,14 vezes maior nas crianças nesta faixa etária. 

Já no estudo de Ribeiro (2011) o risco em crianças menores de 

um ano foi 8 vezes maior.          

 
Tabela 3. Respostas emitidas pelos pais e/ou responsáveis sobre as questões 

referentes ao conhecimento da Anemia Ferropriva, Campina Grande, 2017 

Questões Pouco 

Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório Não soube 

responder 
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O que você 

entende por 

Anemia 

Ferropriva? 

11,97% (n=17) 

“Nem sei o que 

dizer, a anemia 

é alguma coisa 

no sangue.” 

21,13% (n=30) 

“É falta de ferro 

no sangue.” 

16,90% 

(n=24) 

“Falta de 

feijão”. 

50% (n=71) 

“Mulher 

...nunca ouvi 

falar não.” 

     

O que pode ser 

feito para prevenir 

a anemia por 

deficiência? 

 

 

 

32,40% (n=46) 

“Alimentação 

saudável.” 

21,83% (n= 48) 

“Comer bastante 

comidas que 

prevaleça o 

ferro, para 

prevenir a 

anemia tudo 

relacionado a 

alimentação”. 

33,80% 

(n=48) 

“Alimentação 

bem feita.”  

11,97% 

(n=17) 

“Não sei 

essa 

doença”. 

 Qual a melhor 

forma de 

diagnosticar a 

anemia por 

deficiência de 

ferro? 

 

 

21,13% (n=30) 

“Na minha 

opinião ver os 

olhos, a boca, 

se estiver 

pálida, perda de 

peso.”  

56,34% (n=80) 

“Através do 

exame de 

sangue, 

hemograma.”  

11,97% 

(n=17) 

“Tomando 

remédios, sei 

lá.”  

10,56% 

(n=15) 

“Não sei 

não.”  

     

Quais são os 

sintomas da 

anemia 

ferropriva? 

 

 

 

51,40% (n=73) 

“Fraqueza, 

moleza.”  

8,45% (n=12) 

“Palidez, falta de 

apetite, falta de 

disposição, 

indisposta.”  

7,75% (n=11) 

“Indo ao 

médico.” 

32,40% 

(n=46) 

“Eu não 

entendo 

isso.”  

Cite uma 

consequência que 

a anemia pode 

causar na criança. 

18,31% (n=26) 

“Acho que 

causa a morte, 

porque causa 

uma debilitação 

tremenda...aí se 

você não se 

3,52% (n=5) 

“Eu acredito 

que...acho que 

vai prejudicar no 

desenvolviment

o... imunidade 

baixa”. 

28,87% 

(n=41) 

      

“Leucemia, 

né.”  

49,30% 

(n=70) 

“Nem sabia 

que existia 

essa 

anemia...não 

sei.”  
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cuidar causa a 

morte.”  

     

 

         Com relação a pergunta referente a melhor forma de 

diagnóstico, 56,34% obtiveram conhecimento satisfatório, 

21,13% (n=30) pouco conhecimento, 11,97% (n=17) 

insatisfatório e 10,56% (n=15) não souberam responder. 

Percebeu-se que quando os participantes mencionavam 

“exame de sangue”, estavam correlacionando o fato de muitas 

doenças serem diagnosticadas por esse método, e não com 

conhecimento de causa (Tabela 3). 

         Para critério da análise do conhecimento sobre os 

sintomas apresentados pela anemia ferropriva, foi categorizado 

como conhecimento satisfatório aqueles que citavam três ou 

mais tipos de sintomas da doença. Pode-se observar que a 

maioria dos responsáveis não soube citar mais que dois 

sintomas, verificado pelo baixo percentual obtido de 

conhecimento satisfatório, apenas 8,45% (n=12). Entretanto 

muitos obtiveram conhecimento pouco satisfatório, cuja média 

estimada foi de 51,40% (n=73) dos entrevistados entre as 

zonas. Os sintomas mais mencionados foram: “fraqueza”, 

“palidez”, “sonolência”, “criança quieta”, “falta de apetite”, “cor 

da pele e dos olhos esbranquiçada ou amarela” e “tontura” 

(Tabela 3). 

        Quanto a citar um tipo de consequência, 49,30% dos 

entrevistados não souberam responder a pergunta, 28,87% 

obtiveram conhecimento insatisfatório, 18,31% pouco 

satisfatório e apenas 3,52% obtiveram conhecimento 

satisfatório (Tabela 3). Isto implica na falta de conhecimento dos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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pais e/ou responsáveis sobre os riscos dos prejuízos 

fisiológicos que a patologia pode acarretar nas crianças. 

Estudos comprovam a relação da anemia com o 

desenvolvimento das crianças, principalmente nos dois 

primeiros anos de vida, repercutindo em déficit de 

aprendizagem e baixa produtividade quando adultos 

(GRANTHAM – MCGREGOR et al.,2007; WALKER et al., 2007; 

ENGLE et al., 2007). Segundo o Manual do PNSF (2013), a 

anemia ferropriva pode apresentar diferentes tipos de 

consequências causadas pela progressão da patologia entre 

elas: déficit no crescimento e desenvolvimento, assim como 

diminuição da função cognitiva, indisposição, redução da 

imunidade, estando estes fatores associados ao índice elevado 

de mortalidade.  

        Outro fator associado a falta de conhecimento foi o registro 

de maior número de pais que acreditavam que a anemia 

ferropriva desencadeava a leucemia, referência também 

observada nos estudos de Azeredo et. al (2011). 

          Em relação as medidas profiláticas adotadas, um fator 

benéfico verificado foi o expressivo percentual de mães que 

amamentaram seus filhos (90,14%; n=128), embora não se 

tenha avaliado a exclusividade. O período de amamentação 

ofertado mais predominante foi superior a 6 meses (64,84%; 

n=83). Verificou-se ainda maior ocorrência da oferta de 

alimentos entre os 5-6 meses de idade (75,35%; n=107).  

         O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 

idade atua como fator protetor. Pois até essa faixa etária, sob 

essas condições, o ferro contido neste alimento consegue suprir 

as necessidades fisiológicas da criança, devido à alta 

biodisponibilidade deste mineral no leite materno, cerca de 

50%, estando diminuída em até 80% quando há a introdução 
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precoce de outros alimentos ou ainda perdida, mediante a 

ingestão do leite de vaca, por ocasionar perdas de sangue 

ocultas nas fezes (BORTOLINI, 2010). 

         O percentual de crianças que eram acompanhadas pelas 

UBSF’S, foi de 85,91% (n=122). Apesar desse resultado, foi 

possível verificar falha na adesão das crianças ao PNSF, onde 

45,77% (n=65) dos pais afirmaram não ter administrado o 

sulfato ferroso as crianças. A maioria relatou “não saber” e “nem 

terem recebido” a suplementação pelos profissionais de saúde, 

como observado nas respostas abaixo:         

          “Nunca pedi não o suplemento ao médico, e eles também 

nunca passaram pra o meu menino.” [Criança com 1 ano e 11 

meses] 

          “Nunca deram não...nunca dei não...nunca aqui no posto 

mandaram dar não...e nem recebi.” [Criança com 1 ano e 3 

meses]  

          “Porque não recebi... e não sabia.” [Criança com 8 

meses] 

Permitindo avaliar que o PNSF não tem uma atuação 

efetiva nas UBSF’s, apesar de se tratar de uma política pública, 

sendo verificado negligencia na distribuição dos suplementos 

aos responsáveis, privando a oferta desse medicamento às 

crianças. Um estudo realizado por Cembranel et al. (2013) que 

avaliou a cobertura e adequação da suplementação com sulfato 

ferroso nos centros de saúde em Florianópolis (SC) também 

constatou essa falta de cobertura do PNSF. Percebe-se ainda 

com base nos relatos demonstrados acima a omissão de 

orientações dos profissionais de saúde sobre o programa e de 

seu papel profilático na prevenção dessa patologia. 
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CONCLUSÕES 

 

           Através desse estudo, verificou-se um agravo no 

conhecimento dos pais e/ou responsáveis de crianças menores 

de 2 anos de idade acerca da Anemia ferropriva e suas 

implicações à saúde. Diante dos resutados obtidos foi possível 

observar a falta de percepção dos pais e/ou responsáveis 

assistidos nas UBSF’s de Campina Grande – PB, os quais 

durante as entrevistas emitiram respostas vagas, muitas vezes 

incoerentes, que denotava esse desconhecimento. Fato esse 

que provavelmente pode ser justificado pela ausência do 

profissional de nutrição nessas UBSF’s, tendo em vista que o 

mesmo é habilitado para exercer atividade de educação 

nutricional na prevenção de doenças, principalmente as de 

caráter nutricional, como a Anemia por deficiência de ferro, cujo 

adoção de práticas alimentares se constitui uma importante 

ferramenta profilática.  
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RESUMO: Os hábitos alimentares compreendem importantes 
fatores determinantes para o desenvolvimento da hipertensão 
arterial sistêmica e de suas complicações, o objetivo foi avaliar 
aspectos relacionados a práticas alimentares no controle da 
hipertensão arterial em pacientes atendidos pelas Unidades de 
Saúde da Família na zona urbana de Picuí. Foram selecionados 
297 hipertensos de ambos os gêneros. A coleta de dados foi 
realizada entre os meses de abril e maio de 2014 e utilizou-se 
um questionário semiestruturado com informações de Controle 
da pressão, Estado nutricional do hipertenso, Relação cintura 
quadril, Teste de Morisky Green, Marcadores de consumo 
alimentar saudável do Sisvan, Qualidade de vida e as questões 
socioeconômicas. A análise estatística de dados foi realizada 
com o auxílio do programa estatístico SPSS for Windows 
versão 13.0. Verificou-se com relação ao controle da 
hipertensão arterial que 59,3% dos entrevistados apresentaram 
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a pressão arterial controlada, com relação ao consumo 
alimentar 45,1% dos entrevistados não consumiam salada crua, 
47,1% não consumiam legumes e verduras cozidas, 43,8% dos 
hipertensos consumiam bolachas/ biscoitos salgados ou 
salgadinhos de pacote, 14% consumiam hambúrgueres e 
embutidos pouco frequente, além disso 16,5% consumiam 
bolachas/ biscoitos doces ou recheados, doces, balas e 
chocolates pouco frequente e 63% dos hipertensos 
encontravam-se com sobrepeso ou obesidade. Os resultados 
mostraram que apesar da maioria dos hipertensos estarem com 
a pressão controlada, apresentam fatores de risco, portanto são 
necessárias estratégias de atenção para esse grupo, que 
garantam orientações e efetivamente um maior controle da 
pressão. 
Palavras-chave: Hipertensão. Controle. Alimentação. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as doenças crônicas não transmissíveis DCNT a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada uma 

importante causa de morbimortalidade ao redor do mundo com 

uma alta prevalência, estima-se que a pressão arterial (PA) 

elevada cause 7,5 milhões de óbitos, o que representa 12,8% 

de todas as mortes registradas no mundo (WHO, 2009), sendo 

está uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de PA.  No entanto, associa-se, às 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos), além de  

alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não-fatais (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

Portanto a prevenção primária da HAS, a detecção 

precoce, o tratamento medicamentoso e não medicamentoso e 
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consequentemente, o controle da PA, alimentação saudável 

são as formas mais efetivas de evitar e controlar a doença, 

sendo desta forma uma meta prioritária dos serviços e 

profissionais de saúde pública (BRASIL, 2011). 

 Assim, diante do número crescente de pacientes com 

hipertensão atendidos nas unidades básicas de saúde da 

família (UBSF) e do aumento da sobrevida dos pacientes com 

doenças crônicas e/ou graves, este trabalho visa fornecer 

informações para os serviços de saúde e a comunidade 

acadêmica, de modo que os resultados obtidos possam 

contribuir de maneira positiva para a melhoria na alimentação 

configurando o controle da pressão e fornecer as equipes de 

saúde subsídios que possam auxiliar no aprimoramento das 

ações. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO  

Foi realizado um estudo epidemiológico, com 

metodologia própria de estudos transversais, com caráter 

descritivo, que de acordo com a literatura têm por objetivo 

determinar a distribuição de doenças ou condições 

relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as 

características dos indivíduos. (COSTA; BARRETO, 2003). 

Realizou-se aplicação de questionários com hipertensos 

atendidos pelas quatro UBSF localizadas na zona urbana do 

município de Picuí/PB, município que está incluído na área 

geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 

Ministério da Integração Nacional (2005). Esta delimitação tem 

como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco 
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de seca, possui de acordo com IBGE (2014) uma área territorial 

de 661 km², 18.634 habitantes e 1.409 hipertensos. 

AMOSTRAGEM/AMOSTRA  

Inicialmente, contatou-se, a Secretária Municipal de 

Saúde com o objetivo de se obter a permissão para elaboração 

da pesquisa e para que se fosse apresentado o estudo com 

detalhes, e assim, se obtivesse a autorização e o apoio para a 

realização do estudo, por meio do documento de aceitação do 

projeto de pesquisa pelo órgão parceiro.  

A técnica de amostragem utilizada para o cálculo do 

tamanho da amostra, foi a Amostragem Aleatória Estratificada, 

onde o município foi dividido em estratos correspondentes ao 

território das Unidades de Saúde da Família (USF) existentes 

na zona urbana do município. 

 Os tamanhos das amostras dos estratos foram 

calculados adotando o critério pelo qual se mantém a fração de 

amostragem em cada estrato igual à fração global de 

amostragem, ou ainda, adotando a partilha proporcional. Para 

fixar a precisão do procedimento, admitiu-se que 95% das 

estimativas poderiam diferir do valor proporcional populacional 

desconhecido P por no máximo 5%, isto é, o valor absoluto do 

erro de amostragem é igual a 0,05 27 sob nível de confiança de 

95%. Por meio da coleta de dados feita na Secretaria Municipal 

de Saúde obteve-se a informação que o município de Picuí 

possui oito UBSF, sendo quatro localizadas na zona urbana e 

quatro na zona rural. Para viabilizar o cálculo da amostra foram 

coletadas informações na Secretária Municipal de Saúde 

acerca da quantidade de portadores de hipertensão arterial 

cadastrados como apresenta a tabela abaixo. A amostra final 

do estudo foi fixada em 297 hipertensos. 
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Tabela 1: Amostragem de portadores de hipertensão arterial representativa 

por Unidade de Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde, Picuí, 2014 

 

Localida
de 

Hipertens
os 

Amostra 
de 

Hiperten
so por 
PSF 

Nome 
do ACS 

Número 
de 

hipertens
os por 
ACS 

Amostra 
de 

hipertens
os por 
ACS 

Centro 446  
 
 

96 

Thaysa 79 17 

Moana 65 14 

Margarid
a 

44 09 

Neide 91 20 

Vitória 48 10 

Udivânia 119 26 

Limeira 525  
 
 
 
 
 

112 

Cícera 66 14 

Juscilen
e 

52 12 

Juscileid
e 

57 12 

Nagime 63 13 

Maria 
Rizoneid

e 

65 14 

Ivína 82 18 

Luana 48 10 

Maria 
das 

vitórias 

53 11 

Gilvânia 39 08 

Pedro 
Salustino 

359  
 
 

77 

Francisc
a 

70 15 

Francian
ne 

69 15 
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José 
Alex 

49 10 

Salete 58 12 

Éder 45 10 

Kênia 68 15 

Cenecist
a 

79  
17 
 

Clisaldo 57 13 

Maria 
José 

16 4 

       Fonte: Secretária Municipal de Saúde – Picuí 

 

COLETA DE DADOS  

 

Para a operacionalização da pesquisa de campo, optou-

se por dividir a quantidade de hipertensos pesquisados na 

UBSF pela quantidade de Agentes Comunitários de Saúde, 

existentes em cada unidade. Foram orientados a indicar os 

endereços dos hipertensos de forma a distribuí-los segundo a 

localização do domicílio, priorizando assim a pesquisa com 

hipertensos de micro áreas diferentes. Para esta proposta de 

pesquisa foram considerados apenas os hipertensos 

pesquisados na zona urbana do município.  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril e 

julho de 2014 e utilizou-se um questionário semiestruturado 

com informações Teste de Morisky Green, Marcadores de 

consumo alimentar saudável do Sisvan, Qualidade de vida e as 

questões socioeconômicas (Sexo, Idade, Ocupação, 

Escolaridade, Renda familiar, Estado civil) e aferição da 

pressão arterial, peso, altura, circunferência da cintura e quadril.  

A pesquisa de campo foi realizada por alunos de 

graduação em nutrição, enfermagem e farmácia da 

Universidade Federal de Campina Grande que atuaram como 
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colaboradoras da coleta de dados. Todos os alunos foram 

previamente treinados e orientados a conduzir a pesquisa de 

campo. A entrevista foi realizada no domicílio do portador de 

hipertensão e caso houvesse mais de um no mesmo domicílio 

a entrevista foi feita com o que tinha maior tempo de cadastro 

na UBSF.  

Foram analisadas variáveis de interesse, a exemplo de: 

Controle da pressão, Estado nutricional do hipertenso, Relação 

cintura quadril, Teste de Morisky Green, Marcadores de 

consumo alimentar, e as questões socioeconômicas (Sexo, 

Idade, Ocupação, Escolaridade, Renda familiar, Estado civil). 

 

Verificação da pressão arterial 

 

O controle da pressão foi utilizado como variável 

dependente, as demais variáveis foram adotadas como 

independentes. O ponto de corte utilizado como de normalidade 

foi à pressão arterial sistólica de até 140 mm hg e a diastólica 

de até 90 mm hg segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2010). 

A pressão arterial sistólica e diastólica é medida em 

milímetros de mercúrio (mmHg). No estudo foram tomadas 

duas medidas de pressão com intervalo mínimo de 1 minuto 

onde o hipertenso estava: sentado, em repouso, com o membro 

superior direito ao nível do coração e com pernas descruzadas. 

Antes da aferição de pressão arterial foi feita a palpação do 

pulso radial, seguida da inflação rápida do manguito. Registrar 

o início da primeira fase de sons arteriais como marcador da 

PAS e o último som como marcador da PAD. (FAERSTEIN, 

EDUARDO et al., 2006) 
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Avaliação do consumo alimentar  
Para análise dos marcadores de consumo alimentar 

saudável foi considerado as seguintes referências no 

questionário de marcadores alimentares saudáveis do Sisvan: 

- Não consumo: não consumir ou consumir 1 dia por semana; 

- Consumo pouco frequente: consumir de 2 a 4 dias por dias por 

semana; 

- Consumo frequente: consumir de 5 a 7 dias por semana. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os pesquisadores foram nas residências dos portadores 

de hipertensão arterial indicados pelos Agentes Comunitários 

de Saúde de forma aleatória, ao chegar nas residências se 

apresentaram para o futuro hipertenso entrevistado, 

posteriormente foram informados sobre o objetivo da pesquisa, 

e conscientizados quanto ao sigilo de sua colaboração e a 

garantia de anonimato de suas informações de acordo com 

termos apresentados no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Os mesmos puderam então decidir se 

aceitariam participar da pesquisa, dessa forma foram 

informados que poderiam desistir em qualquer etapa, sem que 

isso lhes oferecesse prejuízos ou danos. Caso o futuro 

entrevistado concordasse em contribuir com a pesquisa, 

solicitou-se que assinasse o TCLE.  

O presente projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), via Plataforma Brasil, depois que projeto 

foi aceito com n°: 816.132 a pesquisa foi realizada. 
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ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados teve início com a transposição para 

o meio digital dos questionários de pesquisa usados na coleta 

de dados. Para isto uma máscara de armazenamento de dados 

foi construída com o auxílio do Programa Microsoft Access do 

pacote Microsoft Office, e todos os questionários foram 

digitados. Após a conclusão da transposição dos dados 

realizou-se uma etapa de tratamento dos registros existentes 

no banco de dados em busca de informações inconsistentes e 

ajustes necessários. 

Os cálculos estatísticos foram realizados com o 

programa o SPSS for Windows versão 13.0. Calculou-se as 

distribuições absolutas e percentuais bivariadas utilizando 

análise descritivas. Para avaliar a associação entre as variáveis 

quantitativas foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Com a análise de dados verificou-se que a maioria da 

população estudada é do sexo feminino 86,5%, possui idade 

mínima de 24 anos e a máxima de 94 anos de idade, sendo 

55,9% dos entrevistados idosos e 68,7% aposentados. O nível 

de escolaridade para 49,2% da amostra é de ensino 

fundamental completo e incompleto. Outra informação a se 

destacar é que 38,17% dos hipertensos convivem em famílias 

com renda mensal familiar per capita menor que meio salário 

mínimo (R$ 724,00) e 58,5% dos entrevistados têm cônjuge, ou 

seja, são casados, moram juntos (Tabela 2). Sendo assim, esta 

amostra foi composta por hipertensos em sua maioria idosos, 

aposentados, do sexo feminino e com baixa escolaridade. 
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Tabela 2. Controle da pressão arterial sistêmica de acordo com as variáveis Sexo, 

Idade, Ocupação, Escolaridade, Renda, Estado civil entre hipertensos usuários de 

Unidades de Saúde da Família da zona urbana, Picuí-PB, 2014 

 
Hipertensos 

Pressão 
controlada 

Pressão 
Não 
controlada 

P 

     

Sexo N % N % N % 
 

,556 Masculino 40 13,5 22 12,5 18 14,9 

Feminino 257 86,5 154 87,5 103 85,1 

Idade       

,930 Adulto 131 44,1 78 44,3 53 43,8 

Idoso 166 55,9 98 55,7 68 56,2 

Ocupação       

,697 

Emprego formal e 
informal 

28 9,4 18 10,2 10 8,3 

Aposentado e 
pensionista 

204 68,7 122 69,3 82 67,8 

Desempregado, 
dona de casa e outro 

65 21,9 36 20,5 29 24 

Escolaridade       

,744 

Ensino médio 
(incompleto, 
completo), curso 
técnico, curso 
superior 

47 15,8 30 17 17 14 

Ensino fundamental 
incompleto e 
completo 

146 49,2 84 47,7 62 51,2 

Sem escolaridade, 
sabe ler e escrever 

104 35 62 35,2 42 34,7 

Renda *       

,743 Proteção 177 61,9 109 62,9 68 60,7 

Risco social 109 38,1 65 37,4 44 39,3 

Estado civil       

,665 

Com cônjuge 
(casado, mora junto) 

172 58,5 100 57,5 72 60 

Sem cônjuge 
(solteiro, viúvo, 
separado) 

122 41,5 74 42,5 48 40 

*Dados perdidos: renda 11. 



CONSUMO ALIMENTAR E SUA INFLUÊNCIA NO CONTROLE DA PRESSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA EM UM MUNICIPIO DO SÉRIDO PARAIBANO 

884 
 

Com relação às características demográficas, os 
resultados deste estudo apontaram para o predomínio de 
hipertensos do sexo feminino e idosos, como indicado por 
outros estudos (BRITO et. al 2008; HELENA; NEMES; NETO, 
2010). O maior número de mulheres atendidas nos programas 
de HAS é observado talvez em razão das características da 
mulher como cuidadora e mais atenta aos aspectos de sua 
saúde. (BRITO et al. 2008). 

No estudo desenvolvido por Teixeira et al. (2006), no 
município de Niterói-RJ apesar da maioria dos clientes 
hipertensos serem idosos, não se pode atrelar a doença de 
modo estrito ao processo do envelhecimento, pois esta envolve 
um conjunto de componentes que geram os agravos à saúde 
com o passar dos anos. O desencadeamento da hipertensão 
arterial está relacionado com a adoção de um estilo de vida 
inadequado, condições psíquicas, fatores sociais e ambientais. 

Quanto ao estado civil a maior parte dos entrevistados 
tem cônjuge, ou seja, são casados ou em união estável. Pode-
se observar um resultado semelhante no estudo de Reza e 
Nogueira (2008) onde em relação ao estado civil 59% 
hipertensos eram casados. 

Outra informação importante sobre a população 
estudada se refere ao baixo nível de escolaridade e a 
vulnerabilidade social de cerca de 40% desta população do 
município de Picuí, que se localiza no semiárido nordestino, na 
mesorregião da Borborema e na microrregião do Seridó 
oriental, possui o clima do tipo semiárido desértico o que 
compromete o desenvolvimento econômico e social da 
população, sendo a situação de vulnerabilidade apresentada 
para os hipertensos uma realidade que alcança grande parte da 
população de Picuí. 

Um estudo realizado por Hartmann et al. (2007) com 
mulheres no Sul do Brasil, constatou que a prevalência da 
hipertensão arterial aumentou à medida que os anos de estudos 
diminuíam, o que mostra que a escolaridade pode interferir 
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diretamente na compreensão das orientações necessárias à 
prevenção e ao tratamento, tendo em vista que a realização do 
autocuidado, no caso do hipertenso, requer conhecimento e 
empoderamento sobre a patologia, para viabilizar o 
entendimento sobre as diversas orientações. 

Assim, este risco social, especialmente no tocante a 
baixa escolaridade, pode dificultar o acompanhamento e 
tratamento efetivo dos usuários, cabendo as equipes de UBSF 
a mudança desse quadro com ações de promoção e prevenção 
adequadas ao perfil deste usuário. 
 Com relação ao controle da HAS 59,3% dos entrevistados 

apresentaram a pressão arterial controlada no momento da 

realização das entrevistas, com base em uma média de duas 

aferições consecutivas. A Tabela 2 apresenta ainda a 

comparação da variável pressão controlada em relação as 

variáveis Sexo (p= 0,556), Idade (p= 0,930), Ocupação (p= 

0,697), Escolaridade (p= 0,744), Renda (p= 0,743) e Estado civil 

(p= 0,665), para as quais, verificou-se que não há diferença 

estatística entre os grupos analisados. 

 Mesmo considerando da realidade encontrada no estudo, a 

pressão arterial encontrou-se controlada, resultado aproximado 

ao do estudo realizado por Bubach e Oliveira (2011) em uma 

UBSF, pertencente ao município de Vitória-Es, que mostrou que 

mesmo em uso de medicação anti-hipertensiva, metade dos 

hipertensos apresentam valores alterados. No presente estudo 

40,7% da população estudada também apresentaram valores 

alterados, sendo um fator negativo no controle da pressão. 

 O controle da PA entre os indivíduos hipertensos, mesmo 

que medicados, é um desafio, principalmente quando há um 

cofator que aumenta a gravidade da doença, a exemplo da 

diabetes, pois, quando associado ao tratamento farmacológico 

e não farmacológico adequado, reduz significativamente a 
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morbimortalidade dessas pessoas, proporcionando aumento da 

expectativa de vida (OIGMAN, 2006). 

 Ainda sobre o controle da PA, no estudo realizado no 

munícipio de Picuí, assim como, na pesquisa desenvolvida por 

Oliveira-Filho et al. (2011) com pacientes hipertensos atendidos 

pela UBSF na cidade de Maceió/AL as variáveis sexo, idade, 

escolaridade não apresentaram associação com o controle da 

pressão arterial. Outro estudo realizado por Strelec, Pierin e 

Júnior (2003) na cidade de São Paulo analisou as variáveis 

ocupação, renda e estado civil, apenas a primeira com maioria 

de aposentados influenciou de modo significante, enquanto no 

estudo em Picuí nenhuma destas variáveis foi associada ao 

controle. 

 Tem sido enfatizada a importância da dieta no controle da 

HAS, algumas medidas recomendadas para a prevenção, 

usualmente, são indicadas também para o controle da doença 

(MARTINS et al. 2010). Entre os hipertensos estudados, 

observou-se um baixo consumo alimentar em relação às 

recomendações da alimentação saudável para os marcadores 

salada crua, legumes e verduras cozidas, bolachas salgadas e 

doces e embutidos. 

 As tabelas 3 e 4 apresentam dados dos marcadores de 

consumo alimentar que foram divididos em saudáveis e não 

saudáveis. 

 
Tabela 3 - Marcadores de alimentação saudável em relação ao controle da 
pressão arterial entre hipertensos usuários de Unidades de Saúde da 
Família da zona urbana, Picuí-PB, 2014 

Frequência de 
consumo* 

Hipertensos 
Pressão 

Controlada 

Pressão 
Não 

controlada 
P 

Salada crua N % N % N % 
,591 

Não consome 134 45,1 79 44,9 55 45,5 
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* Frequente – consumo de 5 a 7 dias 

* Pouco frequente – consumo de 2 a 4 dias 

* Não consome – consumo de 0 a 1 dia 

 

Entre os alimentos consumidos com maior frequência de 

consumo (5 a 7 dias por semana) destacam-se as frutas frescas 

(61,3%), o feijão (86,2%), o leite ou iogurte (50,5%) e as 

bolachas salgadas (47,1%). De forma geral, há um bom 

consumo de alimentos saudáveis, porém falta um consumo 

mais acentuado de verduras e legumes crus, existindo assim 

um baixo consumo de alimentos considerados pouco saudável. 

 

 Nos marcadores de alimentação saudável (TABELA 3) 

podemos destacar que 45,1% dos entrevistados não 

consumiam salada crua, 47,1% não consumiam legumes e 

verduras cozidas, fato que se associa com o alto índice de 

obesidade, assim como a pressão não controlada. Visto que 

Pouco frequente 82 27,6 52 29,5 30 24,8 

Frequente 81 27,3 45 25,6 36 29,8 
 Legumes e verduras 
cozidas  

      

,970 Não consome 140 47,1 82 46,6 58 47,9 
Pouco frequente 94 31,6 56 31,8 38 31,4 
Frequente 63 21,2 38 21,6 25 20,7 
Frutas frescas ou 
salada de frutas 

      

,009 Não consome 42 14,1 16 9,1 26 21,5 
Pouco frequente 73 24,6 48 27,3 25 20,7 
Frequente 182 61,3 112 63,9 70 57,9 
Frequência/ Feijão       

,525 
Não consome 16 5,4 8 4,5 8 6,6 
Pouco frequente 25 8,4 13 7,4 12 9,9 
Frequente 256 86,2 155 88,1 101 83,5 
Frequência/ Leite ou 
iogurte 

      

,836 Não consome 90 30,3 53 30,1 37 30,6 

Pouco frequente 57 19,2 32 18,2 25 20,7 

Frequente 150 50,5 91 51,7 59 48,8 
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uma das recomendações na alimentação dos hipertensos e 

aumentar o consumo desses alimentos para controlar o peso e 

a PA, mas quando comparados com o controle da pressão 

arterial não mostraram diferenças. Porém no consumo de frutas 

61,3% dos hipertensos faziam consumo frequente; quando 

relacionado ao controle da pressão, nos hipertensos com 

pressão controlada 63,9% tinham um consumo frequente e na 

não controlada 21,5% destes não consumiam. 

 De acordo o Ministério da Saúde (2010) deve-se consumir 

diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como 

parte das refeições. Em relação à salada crua, legumes e 

verduras cozidas a recomendação estabelecida para uma 

alimentação saudável no controle da hipertensão não foi 

evidenciada neste estudo, pois a maior parte do consumo foi de 

apenas a 0 a 4 vezes por semana. 

 Os resultados deste estudo corroboram com algumas 

pesquisas nacionais que evidenciaram o baixo consumo de 

verduras e legumes pela população brasileira. De acordo com 

estimativas recentes apenas 18,9% dos adultos brasileiros 

apresentam frequência de consumo recomendado de hortaliças 

(BRASIL, 2010). Destaca-se ainda a associação entre excesso 

de peso e menor ingestão de verduras e legumes. Sabe-se que 

o consumo em quantidades adequadas desses alimentos 

favorece a manutenção de um peso saudável, uma vez que 

possuem reduzida densidade energética e são capazes de 

gerar sensação de saciedade (JAIME et al. 2009). 

 
Tabela 4 - Marcadores de alimentação não saudável em relação ao controle 

da pressão arterial entre hipertensos usuários de Unidades de Saúde da 

Família da zona urbana, Picuí-PB, 2014 

* Frequente – consumo de 5 a 7 dias 

* Pouco frequente – consumo de 2 a 4 dias 
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* Não consome – consumo de 0 a 1 dia 

 

 A tabela 4 apresenta os marcadores de consumo alimentar 

não saudável e observou-se que 43,8% dos hipertensos 

consumiam bolachas/ biscoitos salgados ou salgadinhos de 

pacote, 14% consumiam hambúrgueres e embutidos pouco 

Frequência de 
consumo * 

Hipertensos 
Pressão 

Controlada 

Pressão 
Não 

controlada 
P 

Batata frita, batata 
de pacote e 
salgadinhos fritos  

N % N % N % 

,210 
Não consome 275 92,6 165 93,8 110 90,9 

Pouco frequente 20 6,7 9 5,1 11 9,1 

Frequente 2 7 2 1,1 0 0 
Hambúrguer e 
embutidos  

      

,665 Não consome 252 84,8 152 86,4 100 82,6 
Pouco frequente 37 12,5 20 11,4 17 14 
Frequente 8 2,7 4 2,3 4 3,3 
Bolachas/ Biscoitos 
salgados ou 
salgadinhos de 
pacote 

      

,524 
Não consome 88 29,6 48 27,3 40 33,1 
Pouco frequente 69 23,2 41 23,3 28 23,1 
Frequente 140 47,1 87 49,4 53 43,8 
Bolachas/ Biscoitos 
doces ou 
recheados, doces, 
balas e chocolates  

      

,577 
Não consome 238 80,1 143 81,3 95 78,5 
Pouco frequente 42 14,1 22 12,5 20 16,5 
Frequente 17 5,7 11 6,3 6 5 
Refrigerante (não 
considerar os diets 
ou light) 

      

,832 
Não consome 260 87,5 155 88,1 105 86,8 

Pouco frequente 27 9,1 16 9,1 11 9,1 

Frequente 10 3,4 5 2,8 5 4,1 
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frequente, além disso 16,5% consumiam bolachas/ biscoitos 

doces ou recheados, doces, balas e chocolates pouco 

frequente. Quando comparados ao controle da PA não 

apresentaram nenhuma diferença estatística. 

 Assim como no estudo de Piati, Felicetti e Lopes (2009) com 

indivíduos hipertensos cadastrados no programa Hiperdia de 

uma Unidade de Saúde da Família da cidade de Céu Azul, PR, 

observou-se baixo consumo de alimentos embutidos 

(mortadela, salsicha, presunto, linguicinha, salame). Isso pode 

ter ocorrido por causa da alimentação restrita em sal, como 

referido pelos entrevistados, trazendo um resultado positivo na 

saúde dos hipertensos, destacando-se também o baixo 

consumo de refrigerantes. 

 A HAS é uma doença assintomática que somada à 

necessidade de mudanças de hábitos, por isso, a realização da 

presente pesquisa contribuiu para que a equipe de saúde possa 

avaliar o impacto das intervenções propostas, planejar ações a 

fim de que se alcance o controle dos níveis pressóricos.  

 

CONCLUSÕES 
 

O presente estudo apresenta para o município de Picuí 

dados relacionados com a alimentação segundo o controle da 

pressão arterial sistêmica, bem como a caracterização de 

aspectos socioeconômicos. 

Através da metodologia utilizada foi possível obter as 

informações necessárias, para as análises planejadas e os 

dados encontrados nos permitem concluir que o controle da PA 

nos pacientes estudados é insatisfatório e que, é necessário 

desenvolver uma política de ênfase nesse grupo de pacientes. 

A luta a favor controle da PA constitui um grande desafio tanto 
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para o município como para os profissionais de saúde, pois 

depende da implementação de programas multidisciplinares em 

todos os níveis de atendimento aos pacientes hipertensos, para 

que as intervenções sejam mais eficazes. Portanto os achados 

desse estudo podem proporcionar subsídios para a realização 

de intervenções na assistência aos pacientes com HAS com o 

objetivo de melhorar o controle, além de melhorar a alimentação 

e diminuir os fatores de riscos associados. 
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RESUMO: A HAS contribui para modificações na QV das 
pessoas, interferindo especialmente na capacidade física, 
emocional, interação social, atividade intelectual, exercício 
profissional e outras atividades do cotidiano. Fornecendo 
informações sobre o controle da PA para os serviços de saúde, 
a comunidade acadêmica e a população de forma geral, a fim 
de contribuir na melhoria das ações do controle PA e melhorar 
Qualidade de Vida, fornecendo as equipes de saúde 
informações para aprimoramento das ações. É estudo 
epidemiológico, com metodologia própria de estudos 
transversais e descritivos com a aplicação de questionários com 
hipertensos atendidos pelas UBSF na zona urbana do 
município de Picuí/PB e controle da PA 140 mm hg/ 90 mm hg 
como faixa de normalidade. A maioria é do sexo feminino 
86,5%; 55,9% idosos e 68,7% aposentados; 49,2% possui 
ensino fundamental completo e incompleto; 38,17% convivem 
em famílias com renda mensal menor R$ 724,00; 58,5% são 

mailto:gilsantosnf@hotmail.com
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casados; 59,3% PA controlada; manifestações somáticas 
66,5% alta QV; estado mental 59,6% pontuaram alta qualidade 
de vida; na percepção geral de saúde, 58,6% consideraram 
apresentar um bom estado de saúde e qualidade de vida. Os 
achados proporcionam subsídios para realização de 
intervenções na assistência aos pacientes com HAS visando 
aumentar as taxas de adesão, de controle, e melhorar a 
qualidade de vida diminuindo fatores de riscos. 
Palavras-chave: Hipertensão. Qualidade de vida. Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as 

principais causas de mortalidade no mundo e têm gerado um 

elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de 

vida (QV) com alto grau de limitação nas atividades de trabalho 

e de lazer, além de impactos econômico para as famílias, 

comunidades e a sociedade em geral (BRASIL, 2012). 

Dentre as DCNT a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de Pressão 

Arterial (PA) é uma importante causa de morbimortalidade em 

todo o mundo com alta prevalência. Estima-se que a pressão 

arterial elevada cause 7,5 milhões de óbitos, o que representa 

12,8% de todas as mortes registradas no mundo (WHO, 2009), 

sendo esta uma condição clínica de carater multifatorial.  

A HAS contribui para modificações na QV das pessoas, 

visto que pode interferir, especialmente quando não há o 

controle da pressão arterial, na capacidade física, emocional, 

interação social, atividade intelectual, exercício profissional e 

outras atividades do cotidiano (PINOTTI; MANTOVANI; 

GIACOMOMOZZI, 2008) 
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A prevenção primária da HAS, a detecção precoce, o 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso e 

consequentemente, o controle da PA são as formas mais 

efetivas de evitar a doença e de melhorar a QV do portador, 

sendo assim metas prioritárias dos serviços e profissionais de 

saúde pública (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, o controle da PA se configura como um 

grande desafio para as equipes de saúde, pois a falta de adesão 

ao tratamento medicamentoso e a ingestão de alimentos 

inadequados prejudicam esse controle, influenciando 

diretamente na QV e na saúde dos hipertensos, como 

apresentado por diferentes estudos científicos (MARTINS et al., 

2010). 

Assim, diante do número crescente de pacientes 

hipertensos atendidos nas unidades básicas de saúde da 

família (UBSF), e com o intuito de melhorar a QV e a saúde do 

grupo estudado de hipertensos da zona rural da cidade de 

Picuí-PB, o objetivo desta pesquisa foi fornecer informações 

sobre o controle da PA para os serviços de saúde, a 

comunidade acadêmica e a população de forma geral, de modo 

que os resultados desse trabalho possam contribuir de maneira 

positiva para a melhoria das ações do controle PA e 

consequentemente melhorar a QV dos portadores de HAS, e 

fornecer as equipes de saúde subsídios para o auxilio e 

aprimoramento das ações. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, com metodologia 

própria de estudos transversais, com caráter descritivo, que de 

acordo com a literatura têm por objetivo determinar a 

distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde, 

segundo o tempo, o lugar e/ou as características dos indivíduos. 

(COSTA; BARRETO, 2003). A pesquisa compreendeu a 

aplicação de questionários com hipertensos atendidos pelas 

quatro UBSF localizadas na zona urbana do município de 

Picuí/PB, município que está incluído na área geográfica de 

abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da 

Integração Nacional (2005). 

 

AMOSTRAGEM/AMOSTRA 

 

Inicialmente, contatou-se, a Secretária Municipal de 

Saúde com o objetivo de se obter a permissão para elaboração 

da pesquisa e para que se fosse apresentado o estudo com 

detalhes, e assim, se obtivesse a autorização e o apoio para a 

realização do estudo, por meio do documento de aceitação do 

projeto de pesquisa pelo órgão parceiro.  

A técnica de amostragem utilizada para o cálculo do 

tamanho da amostra foi a Amostragem Aleatória Estratificada, 

onde o município foi dividido em estratos correspondentes ao 

território das Unidades de Saúde da Família (USF) existentes 

na zona urbana do município.  

Os tamanhos das amostras dos estratos foram 

calculados adotando o critério pelo qual se mantém a fração de 
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amostragem em cada estrato igual à fração global de 

amostragem, ou ainda, adotando a partilha proporcional. Para 

fixar a precisão do procedimento, admitiu-se que 95% das 

estimativas poderiam diferir do valor proporcional populacional 

desconhecido P por no máximo 5%, isto é, o valor absoluto do 

erro de amostragem é igual a 0,05 sob nível de confiança de 

95%. Por meio da coleta de dados feita na Secretaria Municipal 

de Saúde obteve-se a informação que o município de Picuí 

possui oito UBSF, sendo quatro localizadas na zona urbana e 

quatro na zona rural. Para viabilizar o cálculo da amostra foram 

coletadas informações na Secretária Municipal de Saúde 

acerca da quantidade de portadores de hipertensão arterial 

cadastrado como apresenta a tabela abaixo. A amostra final do 

estudo foi fixada em 297 hipertensos. 

 

Tabela 1: Amostragem de portadores de hipertensão arterial representativa 

por Unidade de Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde, Picuí, 2014. 

Localida
de 

Hipertens
os 

Amostra 
de 

Hiperten
so por 
PSF 

Nome 
do ACS 

Número 
de 

hipertens
os por 
ACS 

Amostra 
de 

hipertens
os por 
ACS 

Centro 446  
 
 

96 

Thaysa 79 17 

Moana 65 14 

Margarid
a 

44 09 

Neide 91 20 

Vitória 48 10 

Udivânia 119 26 

Limeira 525  
 
 
 
 
 

Cícera 66 14 

Juscilen
e 

52 12 

Juscileid
e 

57 12 

Nagime 63 13 
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112 Maria 
Rizoneid

e 

65 14 

Ivína 82 18 

Luana 48 10 

Maria 
das 

vitórias 

53 11 

Gilvânia 39 08 

Pedro 
Salustino 

359  
 
 

77 

Francisc
a 

70 15 

Francian
ne 

69 15 

José 
Alex 

49 10 

Salete 58 12 

Éder 45 10 

Kênia 68 15 

Cenecist
a 

79  
17 
 

Clisaldo 57 13 

Maria 
José 

16 4 

Fonte: Secretária Municipal de Saúde – Picuí 

 

COLETA DE DADOS  

 

Para a operacionalização da pesquisa de campo, optou-

se por dividir a quantidade de hipertensos pesquisados na 

UBSF pela quantidade de Agentes Comunitários de Saúde, 

existentes em cada unidade. Foram orientados a indicar os 

endereços dos hipertensos de forma a distribuí-los segundo a 

localização do domicílio, priorizando assim a pesquisa com 

hipertensos de micro áreas diferentes. Para esta proposta de 
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pesquisa foram considerados apenas os hipertensos 

pesquisados na zona urbana do município.  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril e 

julho de 2014 e utilizou-se um questionário semiestruturado 

com informações sobre Qualidade de vida e questões 

socioeconômicas (Sexo, Idade, Ocupação, Escolaridade, 

Renda familiar, Estado civil) e aferição da pressão arterial. 

A pesquisa de campo foi realizada por alunos de 

graduação em nutrição, enfermagem e farmácia da 

Universidade Federal de Campina Grande que atuaram como 

colaboradoras da coleta de dados. Todos os alunos foram 

previamente treinados e orientados a conduzir a pesquisa de 

campo. A entrevista foi realizada no domicílio do portador de 

hipertensão e caso houvesse mais de um no mesmo domicílio 

a entrevista foi feita com o que tinha maior tempo de cadastro 

na UBSF.  

 

VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

O controle da pressão foi utilizado como variável 

dependente, as demais variáveis foram adotadas como 

independentes. O ponto de corte utilizado como de normalidade 

foi à pressão arterial sistólica de até 140 mm hg e a diastólica 

de até 90 mm hg segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2010).  

A pressão arterial sistólica e diastólica é medida em 

milímetros de mercúrio (mmHg). No estudo foram tomadas 

duas medidas de pressão com intervalo mínimo de 1 minuto 

onde o hipertenso estava: sentado, em repouso, com o membro 

superior direito ao nível do coração e com pernas descruzadas. 

Antes da aferição de pressão arterial foi feita a palpação do 
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pulso radial, seguida da inflação rápida do manguito. Registrar 

o início da primeira fase de sons arteriais como marcador da 

PAS e o último som como marcador da PAD (FAERSTEIN et 

al., 2006). 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Para a avaliação da qualidade de vida calculou-se uma 

média de pontos dos dois domínios, no Estado Mental que vai 

das questões 1 a 9 e no domínio Manifestações Somáticas das 

questões 10 a 16 ambas os domínios pode ter pontuação de 0 

a 30 pontos, dessa forma a média obtida é que determina a QV 

do hipertenso. A questão 17 foi avaliada como percepção geral 

de saúde então 0 pontos foi considerado bom estado de saúde 

e qualidade vida e 1 a 3 pontos doença/tratamento interfere na 

sua qualidade de vida. Quanto mais perto do valor 0 melhor a 

qualidade de vida, á medida em que os valores vão 

aumentando considera-se pior a qualidade de vida. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os pesquisadores foram nas residências dos portadores 

de hipertensão arterial indicados pelos Agentes Comunitários 

de Saúde de forma aleatória, ao chegar nas residências se 

apresentaram para o futuro hipertenso entrevistado, 

posteriormente foram informados sobre o objetivo da pesquisa, 

e conscientizados quanto ao sigilo de sua colaboração e a 

garantia de anonimato de suas informações de acordo com 

termos apresentados no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). Os mesmos puderam então decidir se 

aceitariam participar da pesquisa, dessa forma foram 
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informados que poderiam desistir em qualquer etapa, sem que 

isso lhes oferecesse prejuízos ou danos. Caso o futuro 

entrevistado concordasse em contribuir com a pesquisa, 

solicitou-se que assinasse o TCLE.  

O presente projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), via Plataforma Brasil, depois que projeto 

foi aceito com n°: 816.132 a pesquisa foi realizada. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados teve início com a transposição para 

o meio digital dos questionários de pesquisa usados na coleta 

de dados. Para isto uma máscara de armazenamento de dados 

foi construída com o auxílio do Programa Microsoft Access do 

pacote Microsoft Office, e todos os questionários foram 

digitados. Após a conclusão da transposição dos dados 

realizou-se uma etapa de tratamento dos registros existentes 

no banco de dados em busca de informações inconsistentes e 

ajustes necessários.  

Os cálculos estatísticos foram realizados com o 

programa o SPSS for Windows versão 13.0. Calcularam-se as 

distribuições absolutas e percentuais bivariadas utilizando 

análise descritiva. Para avaliar a associação entre as variáveis 

quantitativas foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com a análise de dados verificou-se que a maioria da 

população estudada é do sexo feminino 86,5%, possui idade 

mínima de 24 anos e a máxima de 94 anos de idade, sendo 

55,9% dos entrevistados idosos e 68,7% aposentados. O nível 
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de escolaridade para 49,2% da amostra é de ensino 

fundamental completo e incompleto. Outra informação a se 

destacar é que 38,17% dos hipertensos convivem em famílias 

com renda mensal familiar per capita menor que meio salário 

mínimo (r$ 724,00) e 58,5% dos entrevistados têm cônjuge, ou 

seja, são casados, moram juntos (tabela 2). Sendo assim, esta 

amostra foi composta por hipertensos em sua maioria idosos, 

aposentados, do sexo feminino e com baixa escolaridade. 

As características demográficas desta pesquisa corroboram 

com diversos estudos (BRITO et al., 2008; HELENA; NEMES; 

NETO, 2010) que  apontaram o sexo feminino e os idosos como 

predominantes no desenvolviemnto da HAS. 

 

Tabela 2. Controle da pressão arterial sistêmica de acordo com as variáveis Sexo, 

Idade, Ocupação, Escolaridade, Renda, Estado civil entre hipertensos usuários de 

Unidades de Saúde da Família da zona urbana, Picuí-PB, 2014. 

 
Hipertensos 

Pressão 
controlada 

Pressão 
Não 
controlada 

P 

Sexo N % N % N % 
 

,556 Masculino 40 13,5 22 12,5 18 14,9 

Feminino 257 86,5 154 87,5 103 85,1 

Idade       

,930 Adulto 131 44,1 78 44,3 53 43,8 

Idoso 166 55,9 98 55,7 68 56,2 

Ocupação       

,697 

Emprego formal e 
informal 

28 9,4 18 10,2 10 8,3 

Aposentado e 
pensionista 

204 68,7 122 69,3 82 67,8 

Desempregado, 
dona de casa e outro 

65 21,9 36 20,5 29 24 

Escolaridade       

,744 
Ensino médio 
(incompleto, 
completo), curso 

47 15,8 30 17 17 14 
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técnico, curso 
superior 
Ensino fundamental 
incompleto e 
completo 

146 49,2 84 47,7 62 51,2 

Sem escolaridade, 
sabe ler e escrever 

104 35 62 35,2 42 34,7 

Renda *       

,743 Proteção 177 61,9 109 62,9 68 60,7 

Risco social 109 38,1 65 37,4 44 39,3 

Estado civil       

,665 

Com cônjuge 
(casado, mora junto) 

172 58,5 100 57,5 72 60 

Sem cônjuge 
(solteiro, viúvo, 
separado) 

122 41,5 74 42,5 48 40 

*Dados perdidos: renda 11. 

 

De acordo com Brito et al. (2008), o maior número de 

mulheres atendidas nos programas de HAS é observado talvez 

em razão das características da mulher como cuidadora e mais 

atenta aos aspectos de sua saúde.  

No estudo desenvolvido por Teixeira et al. (2006), no 

município de Niterói-RJ, apesar da maioria dos clientes 

hipertensos serem idosos, não se pode atrelar a doença de 

modo estrito ao processo do envelhecimento, pois esta envolve 

um conjunto de componentes que geram os agravos à saúde 

com o passar dos anos. O desencadeamento da hipertensão 

arterial está relacionado com a adoção de um estilo de vida 

inadequado, condições psíquicas, fatores sociais e ambientais. 

A análise dos dados realizados a cerca da população 

estudada possibilitou observar que o nível de escolaridade é 

considerado baixo, pondendo-se comparar estes resultado com 

o trabalho realizado por Hartmann et al. (2007), realizado com 

mulheres no Sul do Brasil, onde os mesmos constataram que a 
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prevalência da hipertensão arterial aumentou à medida que os 

anos de estudos diminuíam, o que mostra que a escolaridade 

pode interferir diretamente na compreensão das orientações 

necessárias à prevenção e ao tratamento, tendo em vista que a 

realização do autocuidado, no caso do hipertenso, requer 

conhecimento e empoderamento sobre a patologia, para 

viabilizar o entendimento sobre as diversas orientações. 

Outra informação importante sobre a população 

estudada refere-se a vulnerabilidade social de cerca de 40% 

desta população do município de Picuí, que se localiza no 

semiárido nordestino, na mesorregião da Borborema e na 

microrregião do Seridó oriental, possui o clima do tipo semiárido 

desértico o que compromete o desenvolvimento econômico e 

social da população, sendo a situação de vulnerabilidade 

apresentada para os hipertensos uma realidade que alcança 

grande parte da população de Picuí. 

Assim, estes riscos sociais, especialmente no tocante a 

baixa escolaridade, pode dificultar o acompanhamento e 

tratamento efetivo dos usuários, cabendo as equipes de UBSF 

a mudança desse quadro com ações de promoção e prevenção 

adequadas ao perfil deste usuário. 

Com relação ao controle da HAS 59,3% dos 

entrevistados apresentaram a pressão arterial controlada no 

momento da realização das entrevistas, com base em uma 

média de duas aferições consecutivas. A tabela 2 apresenta 

ainda a comparação da variável pressão controlada em relação 

as variáveis sexo (p= 0,556), idade (p= 0,930), ocupação (p= 

0,697), escolaridade (p= 0,744), renda (p= 0,743) e estado civil 

(p= 0,665), para as quais, verificou-se que não há diferença 

estatística entre os grupos analisados. 
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Mesmo considerando a realidade dos riscos sociais 

apresentados anteriormente, a pressão arterial encontrou-se 

controlada para a maioria dos hipertensos no munícipio de Picuí 

176 (59,3,7%), sendo que os não não controlados foram 121 

(40,7,3%), e estes últimos resultados se aproximam daqueles 

encontrados no estudo realizado por Bubach e Oliveira (2011) 

em uma UBSF, pertencente ao município de Vitória-ES, que 

mostrou que mesmo em uso de medicação anti-hipertensiva, 

metade dos hipertensos apresentam valores alterados, sendo 

este um fator negativo no controle da pressão. 

Em uma pesquisa semelhante realizada por Oliveira-

Filho et al. (2012), desenvolvida com pacientes hipertensos 

atendidos pela UBSF na cidade de Maceió/AL, as variáveis 

sexo, idade, escolaridade não apresentaram associação com o 

controle da pressão arterial. Outro estudo realizado por Strelec, 

Pierin e Júnior (2003) na cidade de São Paulo analisou as 

variáveis ocupação, renda e estado civil, apenas a primeira, 

com maioria de aposentados influenciou de modo significante 

no controle da PA, enquanto no estudo em Picuí nenhuma 

destas variáveis foi associada ao controle. 

O controle da PA entre os indivíduos hipertensos, mesmo 

que medicados, é um desafio, principalmente quando há um 

cofator que aumenta a gravidade da doença. Quando associado 

ao tratamento farmacológico e não farmacológico adequado, 

reduz significativamente a morbimortalidade dessas pessoas, 

proporcionando aumento da expectativa de vida (OIGMAN, 

2006). 

Na tabela 3 pode-se observar que quando comparados 

os aspectos de QV com o controle da hipertensão arterial, 

destacou-se que não houve diferença nos aspectos de estado 

mental (p ,789) e percepção geral de saúde (p ,489). Em 
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manifestações somáticas 66,5% dos hipertensos com pressão 

controlada, apresentaram alta qualidade de vida e 45,5% dos 

hipertensos com pressão não controlada apresentaram baixa 

qualidade de vida, caracterizando que o controle da PA pode 

influenciar diretamente na QV do hipertenso. 

Na tabela 3 também está apresentado uma análise da 

relação do controle da PA com QV dos hipertensos, de acordo 

com estado mental, manifestações somáticas e percepção 

geral de saúde, através de uma média de pontuação que foi de 

6 pontos para estado e mental, classificando assim aqueles 

hipertensos com valor abaixo de 6 pontos como de boa 

qualidade de vida e acima de 6 pontos baixa qualidade de vida; 

e no domínio manifestações somáticas a média foi de 4 pontos,  

 

Tabela 3. Controle da pressão arterial sistêmica de acordo com a qualidade de 

vida entre hipertensos usuários de Unidades de Saúde da Família da zona urbana, 
Picuí-PB, 2014. 

 

  
Hipertenso

s 

Pressão 
controlad

a 

Pressão 
não 

controlad
a 

P 

Estado mental N % N % N % 

Alta qualidade de vida 177 59,6 10
6 

60,
2 

71 58,7 

,78
9 Baixa qualidade de vida 120 40,4 70 39,

8 
50 41,3 

Manifestações 
somáticas 

      

,03
8 

Alta qualidade de vida 183 61,6 11
7 

66,
5 

66 54,5 

Baixa qualidade de vida 114 38,4 59 33,
5 

55 45,5 

Percepção geral de 
saúde 

      

,48
9 Bom estado de saúde e 

qualidade vida 
174 58,6 10

6 
60,
2 

68 56,2 
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Doença/tratamento 
interfere na sua qualidade 
de vida 

123 41,4 70 39,
8 

53 43,8 

 

classificando os abaixo de 4 pontos com alta qualidade de vida 

e os acima de 4 pontos baixa qualidade de vida, dessa forma 

para a variável estado mental, 59,6% dos entrevistados 

pontuaram alta qualidade de vida. Em manifestações 

somáticas, 61,6% deles pontuaram alta qualidade de vida (esse 

domínio traz perguntas sobre algumas consequências da PA 

não controlada). Na percepção geral de saúde, 58,6% 

consideraram apresentar um bom estado de saúde e qualidade 

de vida, respondendo 0 pontos a pergunta 17 do questionário 

que representa uma visão geral da saúde e qualidade de vida. 

No estudo realizado por Bundchen et al. (2010) também 

relacionando a QV, a média das respostas revelou pior 

percepção da QV em comparação a outros estudos, enquanto 

no estudo de Mian e Gasparino (2012) a correlação entre os 

domínios e questão 17 (“Você diria que sua hipertensão e o 

tratamento dessa têm afetado sua QV?”), resultou numa 

correlação positiva de moderada magnitude com ambos os 

domínios: estado mental e manifestações somáticas. 

A QV relacionada com o controle da pressão, pode variar 

entre as populações estudadas de acordo com as 

características especificas da amostra. No presente estudo, não 

houve correlação entre o controle da pressão e a qualidade de 

vida avaliada pelo MINICHAL, o que está em acordo com outros 

trabalhos realizados no Brasil (MELCHIORS, 2008), exceto no 

fator manifestações somáticas em que outros estudos 

encontraram valores de 1,8 e de 2,8 (BADIA et al., 2002), 

demonstrando que no estudo atual os pacientes apresentam 
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um comprometimento maior na qualidade de vista, pois obteve-

se média 4. 

A HAS é uma doença assintomática que somada à 

necessidade de mudanças de hábitos e permanente uso de 

medicamentos contribui para o comprometimento da QV com 

consequente abandono do tratamento. Por isso, a realização da 

presente pesquisa contribui com o fornecimento de informações 

importantes para que as equipes de saúde possam avaliar o 

impacto das intervenções propostas, planejar ações a fim de 

que se alcance o controle dos níveis pressóricos, sem 

comprometer a QV de seus portadores. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo apresenta para o município de Picuí dados 

relacionados com a qualidade de vida, segundo o controle da 

pressão arterial sistêmica, bem como a caracterização de 

aspectos socioeconômicos. Através da metodologia utilizada foi 

possível obter as informações necessárias, para as análises 

planejadas e os dados encontrados nos permitem concluir que 

o controle da PA nos pacientes estudados é insatisfatório e que, 

é necessário desenvolver uma política de ênfase nesse grupo 

de pacientes. A luta a favor controle da PA constitui um grande 

desafio tanto para o município como para os profissionais de 

saúde, pois depende da implementação de programas 

multidisciplinares em todos os níveis de atendimento aos 

pacientes hipertensos, para que as intervenções sejam mais 

eficazes. Portanto os achados desse estudo podem 

proporcionar subsídios para a realização de intervenções na 

assistência aos pacientes com HAS com o objetivo de aumentar 
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as taxas de adesão, de controle, além melhorar a qualidade de 

vidae diminuir os fatores de riscos associados. 
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RESUMO: Nos dias de hoje, por causa da globalização, há um 
consumo exacerbado de alimentos industrializados, sendo 
deixados de lado os alimentos em sua forma natural, e 
consequentemente reduzindo a ingestão de micronutrientes e 
fibras. Nas escolas essa transição alimentar é bem visível, pois 
os alunos optam por lanches rápidos e de baixo custo, sendo 
influenciados por amigos, família e informatização. Dessa 
forma, os escolares consomem os processados e ultra 
processados com maior frequência, elevando o risco de serem 
acometidos por doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). 
Essas doenças, no entanto, podem ser controladas ou evitadas, 
através de uma alimentação equilibrada e adequada, prática de 
atividades físicas e hábitos saudáveis, respeitando todas as 
esferas do indivíduo. À vista disso, este trabalho objetivou 
evidenciar a importância da educação alimentar e nutricional 
(EAN), através de palestras e atividades lúdicas realizadas em 
uma escola pública de João Pessoa. Essas atividades permitem 
o crescimento dos escolares, pois estes brincam e aprendem 
ao mesmo tempo, sendo estimulados a pensar criticamente e a 
desenvolver autonomia na escolha dos alimentos. Portanto, a 
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EAN mostrou-se essencial na formação dos hábitos 
alimentares, que são consolidados desde a infância, sendo 
vista como uma ferramenta eficaz na promoção da saúde, 
prevenção de doenças e enfrentamento dos desafios nesse 
contexto. 
PALAVRAS-CHAVE: Escolares. Alimentação saudável. 
Educação Nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A adolescência é descrita por transformações físicas e 

psicológicas, refletidas na esfera familiar e sociocultural nas 

quais esses adolescentes estão inseridos (BRITO et al., 2008). 

Nesta fase, os mesmos passam por mudanças, sendo 

influenciados por hábitos familiares, amigos, regras sociais e 

culturais. À vista disso, constroem seus pensamentos e 

opiniões acerca da autoimagem, saúde, alimentação saudável, 

e isto repercute nas práticas futuras (OLIVEIRA; SOARES, 

2002). Diante disso, considera-se que as práticas alimentares, 

que são consolidadas desde a infância, podem ser fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e outras comorbidades (LOPES, F. M.; 

DAVI, T. N, 2016; PRATES; SILVA, 2013). 

A ONU define o período da adolescência indivíduos entre 

15 e 24 anos, enquanto a OMS estabelece o limite de 10 a 19 

anos (EISENSTEIN, 2005). É nesta época que os conceitos e 

opiniões são consolidados, colaborando para a formação dos 

hábitos e comportamentos futuros. Estes podem ser mantidos 

até a vida adulta, tornando-se mais difíceis de ser alterados 

(ARAÚJO E BLANK, 2008). Da perspectiva nutricional, se 

encaixam em um grupo de risco bastante frágil, pois suas 
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escolhas são baseadas no instante atual, seguindo hábito e 

costumes de familiares, amigos, preferências pessoais, 

situação econômica e determinações culturais, e não 

consideram as consequências dessas predileções (SBP, 2012). 

Além disso, o consumo de alimentos não saudáveis e o 

sedentarismo podem estar relacionados com doenças futuras, 

a exemplo da obesidade, cujos índices têm crescido 

consideravelmente no Brasil (GUIMARÃES; BARROS, 2001; 

CUNHA; ALBANO, 2012). Isto também pode ser observado por 

causa da evolução da tecnologia (videogames, televisão e 

computador), que envolvem os adolescentes, provocando o 

decréscimo de práticas de exercícios físicos, e 

consequentemente, redução do gasto calórico (JOSUÉ; 

ROCHA, 2002; CAMOZZI et al., 2015).  

Entre os adolescentes, a maioria das refeições é feita 

fora de casa, o que torna suas escolhas limitadas, visto que os 

alimentos escolhidos geralmente são de má qualidade, pois são 

ricos em açúcares simples, gordura saturadas e trans e sódio. 

Consequentemente, consomem pouca quantidade de frutas, 

legumes e verduras, que contêm alto teor de micronutrientes e 

fibras (FRANÇA; KNEUBE; DE SOUZA-KANESHIMA, 2006; 

FERNANDES et al., 2009). Isso, para a OMS, é considerado 

como um dos principais fatores de risco para a mortalidade, já 

que favorece o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) (JAIME; MONTEIRO, 2005). 

As DCNT, que possuem várias etiologias, representam 

hoje o maior problema de saúde no mundo e têm ocasionado 

várias mortes prematuras e baixa qualidade de vida, e o 

conhecimento e informação acerca das boas escolhas 

alimentares e hábitos saudáveis são fundamentais para o 

enfrentamento e prevenção destas. Essas doenças possuem 
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fatores de riscos controláveis: tabagismo, sedentarismo, 

alimentação inadequada, obesidade, dislipidemia e consumo 

de álcool. Sobre esse assunto, dados mostram que cerca de 

80% das mortes por DCNT ocorrem em países em 

desenvolvimento, nos quais 29% das pessoas tem menos de 

60 anos de idade; ao passo que nos países desenvolvidos, 

apenas 13% são mortes precoces (WHO, 2011). 

As intervenções adequadas são imprescindíveis para 

prevenir doenças crônicas, a exemplo da hipertensão, diabetes 

tipo 2, alguns tipos de câncer e doença cardíaca (VISCHER; 

SEIDELL, 2001). A má alimentação também está diretamente 

relacionada com o aumento na incidência de doenças 

cardiovasculares, pois segundo a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, os fatores de riscos incontestáveis na perspectiva 

de saúde cardiovascular são: hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), diabetes mellitus, obesidade e dislipidemias, que podem 

ser provocados e/ou agravados por uma alimentação 

inadequada (SANTOS et al., 2001). 

Dessa forma, considera-se que a alimentação saudável, 

balanceada e adequada em nutrientes é fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo e para a 

manutenção do organismo (BRASIL, 2016). Visando isto, o 

Guia Alimentar recomenda que sejam priorizados os alimentos 

in natura, a exemplo do leite e derivados, frutas e verduras, 

obtidos diretamente das plantas ou animais, ou os 

minimamente processados. Estas são as categorias que 

compõem uma refeição balanceada e culturalmente apropriada. 

Porém, o consumo individual de alguns grupos de alimentos 

não fornece todos os nutrientes que o corpo humano necessita. 

Sendo assim, com exceção do leite materno até os seis meses 

de vida, torna-se indispensável o consumo de alimentos 
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variados que proporcionem uma alimentação nutricionalmente 

equilibrada, adequada e saborosa (BRASIL, 2014).  

Sendo assim, no campo da promoção da saúde e prática 

da alimentação saudável, a educação alimentar e nutricional 

(EAN) pode ser vista como um artifício para enfrentar os 

desafios nesta área (SANTOS, 2005). Além disso, pode 

possibilitar o progresso do indivíduo no âmbito da integração 

com o meio social, promovendo circunstâncias para tomar 

decisões quanto às escolhas alimentares mais saudáveis e 

elaborar pensamentos críticos, estabelecendo autonomia 

(RODRIGUES; BOOG, 2006).  

            Considerando isto, orienta-se que as abordagens 

educativas e pedagógicas adotadas em EAN devem incorporar 

os saberes e práticas populares, os hábitos familiares, bem 

como o contexto social e cultural nos quais os indivíduos estão 

inseridos, considerando os variados cenários de atuação 

(BRASIL, 2012). Isto posto, a escola deve ser o espaço ideal 

para a troca de conhecimentos e habilidades junto aos alunos, 

convertendo em hábitos alimentares que promovam a própria 

saúde, atuando nas diferente áreas do ser humano (BRITO et 

al., 2008). 

Levando isto em conta, Libâneo (2007) afirma que a 

escola constitui um espaço de desenvolvimento e 

aprendizagem, que objetiva preparar o escolar para o processo 

produtivo e formação ética. Além disso, o autor afirma que as 

capacidades intelectuais e cognitivas do aluno devem ser 

desenvolvidas junto à escola. Dessa forma, o ambiente escolar 

torna-se um lugar de oportunidades educacionais, onde os 

professores devem considerar as particularidades de cada 

aluno, a fim de organizar os conteúdos e viabilizar a fixação 

destes, visando uma educação continuada. 
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Considerando a promoção da saúde relacionada à 

educação, as práticas lúdicas tornam-se essenciais para o 

crescimento do escolar, pois permite o desenvolvimento dos 

aspectos psicossociais e motores, sendo vistas como 

instrumentos pedagógicos para o auxílio no ambiente 

educacional, a fim de facilitar o processo de ensino-

aprendizagem (WALTER; CARVALHO, 2013). Hoje, sabe-se 

que há uma valorização da educação convencional, que 

consiste em uma transmissão de informações, no sentido 

unidirecional, na qual apenas o professor expõe, enquanto os 

alunos apenas recebem. Por isso, devem ser buscadas 

abordagens estratégicas e alternativas, também referentes à 

orientação alimentar e nutricional (BOOG et al., 2003). 

Tendo em vista a orientação nutricional e a educação 

continuada, o método que utiliza as atividades práticas promove 

ao aluno um aprendizado mais consolidado, pois valoriza não 

só a teoria, mas também a prática, permitindo que este 

desenvolva habilidades individuais e sociais relacionadas à 

alimentação, e dessa forma, contribuindo para melhores 

escolhas alimentares e hábitos mais saudáveis, de maneira 

prazerosa (TOASSA et al., 2010). 

 Com isso, temos que a EAN é relevante para o contexto 

social, sendo a alimentação saudável prevista na Constituição 

Federal como um direito de todos. É indispensável para a 

valorização do adolescente, observando os aspectos físicos e 

socioculturais. Tendo em conta o que foi citado, o presente 

estudo tem o objetivo de orientar acerca de uma alimentação 

mais saudável, utilizando diferentes abordagens pedagógicas 

em uma escola pública de João Pessoa, bem como estimular a 

formação de pensamentos críticos e percepção sobre 

alimentação saudável para a promoção do autocuidado, além 
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de promover hábitos alimentares saudáveis a fim de prevenir 

doenças crônicas não transmissíveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, tipo relato 

de experiência, que faz parte do projeto de extensão “Promoção 

da Saúde e Cidadania na comunidade São Rafael: Educação 

nutricional como ferramenta de produção do cuidado em uma 

comunidade de baixa renda”, desenvolvido por graduandos de 

nutrição da UFPB. O processo de engajamento com a 

comunidade necessariamente estimula a participação de mais 

cursos da UFPB e outros parceiros externos da sociedade de 

João Pessoa a colaborarem com o alcance dos objetivos do 

planejamento estratégico comunitário. Este projeto faz parte do 

núcleo Redes do Bem, que integra, desde 2016, projetos de 

extensão em cursos de diversas áreas da UFPB. Este projeto, 

especificamente, objetivou promover o autocuidado, com 

ênfase na atenção à saúde da família, saúde nutricional, a fim 

de planejar junto à comunidade e intervir através de práticas 

promotoras de saúde, resultando em uma melhor qualidade de 

vida. 

A amostra é composta por estudantes do 6° ao 9° ano 

da Escola Estadual de Ensino fundamental Almirante 

Tamandaré (EEEF), na comunidade São Rafael. A faixa etária 

destes alunos está entre 10 e 17 anos, e conforme a OMS, no 

período da adolescência. 

Foram realizadas ações educativas, de acordo com a 

faixa etária dos adolescentes, com o objetivo de apresentar os 

benefícios de uma alimentação saudável e as possibilidades 

destas serem saborosas e prazerosas. E a partir destas, 
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estimular a autonomia e a formação do pensamento crítico para 

boas escolhas alimentares, que previnem o desenvolvimento de 

DCNT, promovem a saúde e proporcionam o autocuidado. 

Foram feitas oficinas e palestras a respeito da função e 

importância dos macro e micronutrientes, fibras e líquidos para 

o corpo. Associado à exposição do conteúdo, foram dados 

exemplos de alimentos considerados saudáveis, que devem ser 

priorizados no momento da escolha, almejando uma 

alimentação equilibrada e segura, com o intuito de proteger a 

saúde dos escolares. Portanto, a orientação alimentar pode 

favorecer um esclarecimento sobre os alimentos e 

consequentemente promover uma melhor ingestão alimentar, 

equilibrada em termos de energia e distribuição de 

macronutrientes (QUINTÃO, 2009). 

 Esta atividade foi realizada a fim de mostrar a quantidade 

de carboidratos, gordura e sódio presentes nos alimentos 

industrializados, a exemplo de achocolatados, biscoitos 

recheados, salgadinhos, sucos artificiais e macarrão 

instantâneo. Para tanto, foi elaborado, pelos estudantes de 

nutrição da Universidade Federal da Paraíba, um mural com a 

quantidade destes componentes contidos em todo o produto, 

representados pelo açúcar de mesa, óleo de soja e sal de 

cozinha, respectivamente. Esse processo de elaboração se deu 

a partir da pesagem dos ingredientes que, em seguida, foram 

postos em saquinhos para melhor visualização dos escolares, 

os quais foram dispostos em um isopor. 

 Foram feitas apresentações a respeito de como ler 

corretamente os rótulos, a fim de identificar a quantidade das 

gorduras, carboidratos, sódio e fibras no produto, e além disso 

observar os nomes similares destes componentes, que são 

expostos nos rótulos, e que frequentemente passam 
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despercebidos pelo consumidor. Para isto, foi utilizada como 

modelo uma embalagem de biscoito wafer, tendo sua lista de 

ingredientes e tabela nutricional ampliados em uma cartolina, 

para melhor visualização. Dessa forma, foi possível mostrar que 

o primeiro ingrediente citado na lista é sempre o que está em 

maior quantidade no produto, e também que os valores 

expostos na tabela são correspondentes apenas da porção do 

produto exibida na mesma. Esta atividade é relevante para o 

melhor esclarecimento ao consumidor acerca das suas 

necessidades, respeito à sua dignidade, saúde e segurança, 

estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990. 

Além de contribuir para a verificação de possíveis ingredientes 

alérgenos ou que possam contribuir para o desenvolvimento ou 

agravamento de doenças (BRASIL, 1990).  

Esta atividade teve como finalidade revisar, de forma 

bastante dinâmica, os conceitos mais importantes expostos nas 

palestras anteriores. Para a realização desta, os alunos 

escreveram em um papel, previamente distribuído pelos 

extensionistas, o nome de um alimento que consideram não-

saudável, e puseram dentro da bexiga que foi  distribuída 

anteriormente. Após o estouro das bexigas, cada aluno pegou 

aleatoriamente um dos papéis que estavam contidos dentro das 

mesmas e em voz alta, disseram o nome do alimento escrito e 

o porquê deste ser maléfico para a saúde. Depois disso, os 

estudantes do projeto explicaram as dúvidas existentes sobre o 

assunto.  

Para maior informação acerca do consumo de alimentos 

saudáveis e fixação do conteúdo, os alunos posicionaram os 

alimentos, elaborados em cartolina, sobre uma pirâmide 

alimentar que foi previamente disposta na superfície de uma 

bancada. Logo após a interação dos escolares na montagem 
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da pirâmide, os extensionistas mostraram a forma correta de 

dispor os alimentos sobre esta. Depois da visualização da 

pirâmide de alimentos correta, os estudantes da escola 

Almirante Tamandaré reproduziram a fim de memorizar e 

entender os alimentos que mais devem ser consumidos e os 

que menos devem ser consumidos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante 

Tamandaré, está localizada no bairro Castelo Branco, onde são 

atendidas crianças que se encontram em situação de baixa 

renda. Esta escola, por sua vez, oferece uma refeição, já que 

apresenta um ensino de período parcial, e não integral. Os 

encontros na escola aconteceram uma vez por semana, 

geralmente nas sextas-feiras, com a presença dos 

extensionistas/estudantes de nutrição e com as 

orientadoras/professoras da UFPB. 

Com a experiência dos projetos de extensão, a partir do 

Núcleo Redes do bem, esperou-se que estes gerassem temas 

para pesquisas em diferentes níveis, implicando na efetuação 

de acompanhamentos a longo prazo do tipo coorte, 

possibilitando a produção e divulgação de dados, artigos e 

livros. 

 No panorama da saúde, a extensão universitária possui 

fundamental importância para a formação acadêmica do 

estudante, pois confronta a teoria com a prática. Esta se 

relaciona com o desenvolvimento científico, provendo à 

sociedade um retorno, e aos alunos autonomia, experiência, 

aperfeiçoamento das habilidades técnicas, aprimoramento da 

comunicação e do trabalho em equipe. Além disso, possibilita 
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uma contínua atualização dos conteúdos e da criatividade 

(FIGUEIREDO; MOURA; TANAJURA, 2016). 

 A fim de abordar o tema de alimentação saudável, o 

assunto de macro e micronutrientes foi introduzido. Porém, pelo 

fato de ser o primeiro contato com os escolares, a dificuldade 

foi a forma de abordagem, visto que esta era unidirecional, ou 

tradicional. Os alunos foram receptivos, receberam a 

informação, e escutaram as explicações dos extensionistas. No 

entanto foi percebido claramente que os estudantes 

necessitavam de maiores esclarecimentos e atividades 

contínuas. 

 Visto que a primeira atividade não foi muito proveitosa, 

notou-se que era necessário mudar a estratégia de abordagem. 

Sendo assim, o lúdico foi utilizado para maior aproveitamento e 

fixação dos conteúdos. Após a inserção das novas atividades, 

foi perceptível a alteração de comportamento dos escolares, 

uma vez que estes ficaram mais à vontade e apresentaram 

maior interação e interesse no assunto. Dito isto, ficou 

constatado que os escolares absorveram as informações de 

maneira mais eficaz e satisfatória. Reforçando essa concepção, 

Lazari et al. (2012) observaram que ações educativas 

relacionadas à alimentação e nutrição incentivam as práticas 

alimentares saudáveis. Destaca-se também a urgência na 

utilização de novas estratégias que não fiquem estagnadas nos 

modelos tradicionais, os quais baseiam-se apenas em transmitir 

informações e conceitos (SANTOS, 2012). 

No entanto, ao longo das dinâmicas realizadas, cada 

adolescente apresentou uma característica específica. 

Enquanto uns se interessavam, fazendo perguntas e 

dialogando com os extensionistas, outros mantinham-se 

inquietos, demonstrando falta de interesse e de respeito dentro 
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da sala de aula. A partir dessa observação, foi realizada outra 

dinâmica no encontro seguinte, que pudesse prender a atenção 

destes. 

 A partir da atividade de leitura de rótulos e lista de 

ingredientes, também foi abordado o tema de alimentação 

como um todo. Os alunos compreenderam bem como fazer 

essa leitura e a importância de conhecer os alimentos, pois isso 

estimula a prática de hábitos mais saudáveis. Sendo assim, 

essa atividade possui grande relevância, visto que os escolares 

passando por uma transição nutricional caracterizada por uma 

alimentação inadequada, omissão de algumas refeições, como 

o café da manhã, e também pelo sedentarismo, convertidos em 

índices elevados de obesidade (RUVIARO; NOVELLO; 

QUINTILIANO, 2008; BARBOSA et al., 2016).  

 Em seguida, os extensionistas realizaram uma atividade 

lúdica com bexigas e com a pirâmide dos alimentos. Através 

dessas atividades, os escolares relembraram os assuntos 

abordados anteriormente, explanando o que foi compreendido 

ao longo dos encontros, conforme mostra a figura a seguir: 
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Figura 1. Explicação da pirâmide alimentar

 
Fonte: autoria própria 

 

Mais especificamente, a pirâmide alimentar representa 

uma atividade bastante criativa para a orientação nutricional, a 

qual expõe os grupos de alimentos, sendo utilizada como 

recurso para promover melhores hábitos alimentares e para 

avaliar o consumo de populações (PHILIPPI, 2008). 

 No estudo realizado por Silva et al. (2013), foi utilizada a 

abordagem lúdico-didática, por meio de jogos pedagógicos, 

incluindo a pirâmide alimentar, no intuito de avaliar conceitos 

básicos de alimentação saudável com estudantes do ensino 

fundamental. Estes revelaram melhorias na identificação dos 

grupos alimentares, confirmando o efeito positivo na utilização 

desta atividade para o aperfeiçoamento do conhecimento 

acerca dos hábitos alimentares saudáveis. Além disso, estimula 

a curiosidade dos escolares, visto que estes estão em contato 

com a dinâmica, interessados em resolver e, dessa forma, 

aprender sobre assunto. 



EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA ADOLESCENTES NO 
CONTEXTO ESCOLAR 

924 
 

Durante a dinâmica, quando lhes fora perguntado quais 

os alimentos considerados não saudáveis, várias dúvidas 

surgiram, como por exemplo: “o glúten faz mal?”, “macarrão e 

pão fazem mal?”, “é verdade que carboidrato é ruim?”, “gordura 

engorda”, “posso trocar o refrigerante pelo suco de caixinha?”, 

“chocolate faz mal por ser doce?”, entre outras, que foram 

esclarecidas posteriormente pelos estudantes de nutrição. Foi 

visível a empolgação dos alunos, o que foi traduzido em 

satisfação e estímulo da parte dos extensionistas e 

orientadoras. 

Para os extensionistas, professoras e colaboradores 

essa experiência foi essencial para o crescimento acadêmico e 

humano, pois neste projeto desenvolvemos a empatia, o falar 

em público e, conforme a elaboração das atividades, 

aprimoramento dos conhecimentos. Além disso, notou-se que a 

organização é imprescindível para um bom andamento das 

atividades, o que realizou-se por meio de reuniões mensais com 

as professoras. Foi possível ver, entre os alunos, como o lúdico 

torna-se atrativo, pois este despertou cooperação, persistência 

e habilidades sociais. Dessa forma, ficou visível que a extensão 

universitária apresentou resultados positivos e que as 

informações durante os encontros na E.E.E.F Almirante 

Tamandaré foram assimiladas pelos escolares. 

Especificamente quanto às experiências pessoais, a 

primeira atividade foi muito enriquecedora, visto que era o 

primeiro contato com os adolescentes. Houve facilidade na 

explanação do conteúdo, porém muitas dúvidas iam surgindo 

ao decorrer da explicação. Foi uma satisfação mostrar um 

pouco do que foi aprendido durante as aulas do curso de 

nutrição, sendo uma oportunidade ímpar de praticar e 

desenvolver a oratória. Mas, além disso, foi possível enxergar 
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o quanto que os alunos precisavam ser orientados acerca da 

alimentação saudável, sendo um estímulo para continuar e 

buscar mais conhecimento para ser repassado e promover 

saúde. No entanto, algumas conversas paralelas dificultaram 

um pouco a concentração no momento da explicação, o que se 

tornou o principal motivo para desenvolver atividades em que 

eles participassem diretamente. 

A segunda atividade foi muito proveitosa para os alunos 

que se encontravam presentes. Estes estavam em menor 

quantidade comparando com os outros dias de visita à escola, 

visto que muitos faltaram devido a um dia comemorativo. Os 

alunos presentes na atividade eram de diferentes turmas, por 

isso, o conhecimento entre eles era bem variado Estes foram 

muito participativos, mostraram que entenderam bem o assunto 

e tiraram as possíveis dúvidas que iam surgindo no decorrer da 

explicação. 

A terceira atividade foi a mais importante. Nela, 

realizamos revisões, tiramos dúvidas dos alunos, e foi possível 

ver o interesse que cada aluno apresentava. Porém isto 

dependeu muito da classe na qual estávamos, uma vez que, 

quanto mais novos eram os alunos, mais dificuldades 

apresentavam. Além da falta de interesse e participação, houve 

muita agitação e conversas, tornando quase impossível a 

comunicação.  

 A partir destas atividades desenvolvidas, foi percebido 

que houve um grande desenvolvimento em vários âmbitos da 

vida acadêmica. Observou-se um progresso da criatividade, 

possibilitando uma grande quantidade de alternativas no 

desempenho das atividades, uma vez que para a realização 

destas era necessário que os alunos estivessem interessados 

e participativos. Além disso, o trabalho em equipe foi 
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aprimorado, sendo possível ouvir e contribuir para a elaboração 

dos trabalhos realizados. Ademais, foi muito válido unir várias 

opiniões, ideias e visões diferentes, sendo todas estas 

valorizadas, cooperando para que todos estivessem integrados, 

e dessa forma, fosse possível resolver problemas na execução 

das atividades. Com isso, cada extensionista e professores 

puderam mostrar e pôr em prática suas habilidades específicas, 

também aprendendo com as capacidades uns dos outros, 

favorecendo melhores resultados. 

 Um ponto negativo foi que, sempre que realizávamos 

visitas à escola, não havia um horário específico para a 

execução das atividades, e com isso, muitas vezes as aulas 

eram interrompidas para dar lugar a essas atividades, o que fez 

com que alguns professores não ficassem satisfeitos. Como 

postitivo, foi possível durante o projeto de extensão, vencer 

alguns obstáculos que nos impediam de falar em público, como 

por exemplo, o nervosismo. Vários fatores contribuíram para 

isto e uma delas foi aprender a ouvir o que os alunos tinham a 

dizer. Mesmo que parecesse pouco inicialmente, havia o desejo 

de participar e obter conhecimento. Outro fato que contribuiu 

para o falar em público foi o desenvolvimento do pensamento 

crítico, sendo éticos, organizando as ideias, e enxergando como 

expô-las. Ainda foi válido utilizar exemplos para explanar os 

assuntos através de planejamento, a fim de estimular a 

formação de pensamentos críticos para uma boa escolha 

alimentar. 

 Quanto ao aprendizado pessoal do ponto de vista 

científico, muito foi acrescentado. Pois, durante o planejamento 

e elaboração das atividades e palestras da extensão, alguns 

assuntos que foram abordados em sala de aula durante a 

graduação, precisaram de esclarecimentos e maior 
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sedimentação para a abordagem com os escolares e para a 

fixação dos conteúdos. Um desses assuntos foi acerca da 

rotulagem de alimentos, que é regida pela RDC 259/2002. 

Sobre este assunto, os aspectos elucidados, foram: quais os 

produtos estão isentos da rotulagem, o que deve conter nesta 

obrigatoriamente, como devem constar os aditivos alimentares, 

como os produtos são classificados, como as instruções de uso 

devem estar expostos, ou como os nomes genéricos podem 

estar apresentados no rótulo. A respeito da pirâmide alimentar 

algumas coisas foram elucidadas, como por exemplo a 

disposição dos alimentos na mesma, e como a pirâmide deve 

ser interpretada. 

Contudo, não se pode deixar de lado o engrandecimento 

pessoal ao trabalhar em favor da comunidade, lhe prestando 

serviços que beneficiará agora e no futuro. Não somente isso, 

mas também a sensação de estar retornando à comunidade 

tudo o que foi visto durante a graduação é inexprimível. Com 

isso, os extensionistas puderam estar em contato com as 

necessidades reais relacionadas à profissão, preparando-nos 

para atender às carências da sociedade. Ainda foi possível, 

durante a experiência da extensão, trocar conhecimentos com 

os alunos, que nos mostravam conceitos e saberes populares, 

ao mesmo tempo que nos ajudavam a entender como era estar 

à frente de uma sala de aula, e todos os desafios que são 

enfrentados diariamente pelos professores. Além disso, a 

extensão acadêmica torna-se uma oportunidade para 

enriquecer o currículo, colaborando para o aperfeiçoamento na 

graduação. 
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Figura 2. Encerramento das atividades 

 

 
Fonte: autoria própria 

 

CONCLUSÕES 

O projeto “Promoção da Saúde e Cidadania na 

comunidade São Rafael: Educação nutricional como ferramenta 

de produção do cuidado em uma comunidade de baixa renda”, 

ao final das atividades realizadas, conseguiu abranger grande 

parte do que foi proposto no seu início. Através das reuniões, 

tornou-se possível proporcionar aos adolescentes um pouco 

sobre o assunto de hábitos alimentares saudáveis, entendendo, 

através de palestras e atividades lúdicas, que é possível 

aprender de uma maneira divertida e dinâmica, incorpporando 

aspectos culturais. 

Também foi percebido, durante a extensão, que os 

alunos da escola são muito influenciados pelos meios de 

comunicação, pela alimentação familiar, e também pelos que os 

colegas de classe contam na escola e levam para o lanche. 

Dessa forma, percebe-se que é necessário que os escolares 
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tenham uma educação continuada, para melhores escolhas 

alimentares e hábitos mais saudáveis. 

 Assim, constatou-se, neste trabalho, que a Educação 

Alimentar e Nutricional colabora para a promoção da saúde, 

prevenção de doenças e bem-estar futuro dos escolares. Dessa 

forma, compreendeu-se que as escolhas alimentares dos 

alunos são formadas desde a infância, podendo ser 

influenciadas positivamente por ações e estratégias sobre este 

tema no ambiente escolar. 
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RESUMO: O presente estudo possui como objetivo geral 
avaliar o consumo de alimentos ricos em vitamina A e ferro por 
crianças brasileiras com idade de 06 a 23 meses de vida. 
Utilizou-se como método de pesquisa a abordagem 
quantitativa, com caráter descritivo. As informações foram 
coletadas através do banco de dados secundários do relatório 
público do consumo alimentar por período e por fase de ciclo de 
vida por meio do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) elaborados pelo Núcleo de Tecnologia da Informação 
– NTI do Ministério da Saúde do Governo Federal com base no 
consumo de alimentos ricos em vitamina A e Ferro entre os 
anos de 2016 e 2017. Os dados da pesquisa do SISVAN de 
2016 das cinco regiões brasileiras analisaram 10.163 crianças, 
observando-se um consumo baixo de ferro, com menor índice 
para o Norte (9%) e melhor índice para o Nordeste e Sudeste 
(16%). A mesma faixa etária foi analisada pelo SISVAN (2016) 
em relação ao consumo da vitamina A, no qual, destacou-se um 
consumo positivo, onde o Sudeste apresentou um melhor 
resultado (69%) e o menor percentual foi para o Norte com 
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(50%) desse consumo.  De acordo com os dados analisados, 
verificou-se que, no Brasil, existe uma deficiência relacionada 
ao consumo de ferro nessa faixa etária e um consumo positivo 
para a vitamina A. 
Palavras-chave: Hipovitaminose A. Carência de ferro. 

Alimentação inadequada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O alimento é uma importante fonte de nutrientes e 

energia, determinante e indispensável para a subsistência do 

ser humano, em que se possibilita adequação do desempenho 

e o aperfeiçoamento das funções metabólicas do organismo, e 

proporciona bem-estar ao indivíduo. Assim, alimentar-se, além 

de ser uma necessidade biológica, também envolve aspectos 

sócio-culturais (ALMEIDA et al., 2013).  

A introdução precoce de alimentos de baixo valor 

nutricional e altamente calóricos nos primeiros anos de vida, 

associada com o encurtamento do período de amamentação 

exclusiva são fatores que contribuem para o surgimento de 

processos alérgicos, distúrbios alimentares, anemia e excesso 

de peso, além da diminuição da capacidade protetora do 

sistema imunológico (MONTEIRO et al., 2016).  Hábitos 

nutricionais incoerentes além de estarem associados a atrasos 

no crescimento e agravos das capacidades cognitivas das 

crianças, trazem consequências para a vida adulta, propiciando 

piores estados de saúde a curto e longo prazo, e aumento dos 

riscos de mobilidades e de mortalidade (RODRIGUES, 2017). 

A construção dos hábitos e do comportamento alimentar 

de um indivíduo se determina em função de uma interferência 

complexa da cadeia de fatores endógenos e exógenos, sendo 
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iniciado na vida intrauterina. Os primeiros anos de vida são 

muito importantes para o estabelecimento desses hábitos, com 

repercussão na saúde do indivíduo em fases posteriores 

(SOLDATELI; VIGO; GIUGLIANI, 2016). 

No Brasil, a prevalência de deficiência de ferro é 

considerada significativa, principalmente em crianças de seis a 

vinte e quatro meses, diante da necessidade elevada do 

consumo desse micronutriente nesse período. A 

hipovitaminose A é considerada a razão principal de cegueira 

noturna, mesmo nos quadros mais leves, pode ocasionar 

comprometimento do sistema imunológico e o aumento da 

morbimortalidade infantil (CARVALHO et al.,2015). 

A vitamina A trata-se de um micronutriente reconhecido 

por sua associação às funções visuais, manutenção, 

crescimento e desenvolvimento da pele e das mucosas, além 

do funcionamento do sistema imunológico do indivíduo. 

Pesquisas consideram que a deficiência dessa vitamina se 

estabelece como uma adversidade de saúde pública nas 

regiões Nordeste, Norte e algumas áreas do Sudeste do Brasil. 

Os principais motivos da deficiência da vitamina A (DVA) podem 

ser verificados em dois tipos de vasto espectro, como, a 

alimentação incoerente e a assiduidade de processos 

infecciosos (QUEIROZ et al., 2013).  

Em relação às fontes desse micronutriente, sabe-se que 

a vitamina A pré-formada encontra-se em alimentos distintos 

como, por exemplo, o fígado, a gema de ovo, leite e produtos 

lácteos. No tocante ao leite materno, o conteúdo de vitamina A 

equivale na faixa de 40 a 70 µg/100 ml, e o de carotenóides 

varia de 20 a 40 µg/100 ml. A margarina e o creme vegetal 

demonstram fortificação exigida, variando entre 15000 a 50000 

UI de vitamina A/kg do alimento. Desse modo, sabe-se que os 
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seres humanos transformam os carotenóides em retinol e seus 

metabólitos, ou adquirem a vitamina A pré-formada por meio da 

alimentação de procedência animal. No tocante as fontes de 

vitamina A nas frutas e hortaliças, as mais potentes são as de 

cor amarelo-alaranjado e verde-escuro, como por exemplo, a 

cenoura, manga, mamão, agrião e couve (QUEIROZ et al., 

2013). 

O ferro trata-se de um micromineral ou elemento-traço 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento do 

organismo. O déficit de ferro pode ocasionar, em primeira 

instância, a anemia ferropriva, a qual se caracteriza como 

carência nutricional predominante em diversos países. No 

Brasil, uma estimativa apresenta que entre 30% a 50% das 

crianças até um ano de idade possuem anemia ferropriva 

(BRASIL, 2015).  

 A anemia por deficiência de ferro é retratada como um 

problema de Saúde Pública no Brasil. Diversos aspectos 

favorecem o desencadeamento da anemia, dentre eles, os 

fatores biológicos, socioeconômicos, ambientais, de saúde e 

nutricional. No entanto, considera-se que a elevada 

predominância dessa doença na infância desenvolva-se em 

virtude da associação do aumento das necessidades de ferro 

intrínsecas ao crescimento e desenvolvimento vertiginosos, 

associado, sobretudo a dietas carentes em ferro hêmico 

(NOVAES et al., 2017).  

Em relação a inserção do ferro na dieta, o micromineral 

se faz presente sob dois delineamentos químicos, o ferro heme, 

que é identificado na hemoglobina, mioglobina e nas enzimas, 

ou seja, o ferro em alimentos de origem animal. Já o ferro não 

heme, é verificado, especialmente, em alimentos de origem 

vegetal (BRASIL, 2015). 
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A deficiência no consumo de vitamina A e ferro pode 

permitir a suscetibilidade da criança desenvolver problemas que 

podem ser dimensionados por toda a vida, relacionados às 

carências nutricionais, contribuindo então para o 

desenvolvimento de doenças como, anemia ferropriva, 

cegueira noturna, processos infecciosos, fadiga, 

comprometimento nas habilidades cognitivas e doenças de pele 

(SILVA et al., 2014). 

Sabe-se que a deficiência de vitamina A (DVA) interfere 

no metabolismo do ferro diante da redução da incorporação 

desse oligoelemento nas hemácias e diminuição na 

concentração de seus depósitos hepáticos, prejudicando, 

assim, a diferenciação das hemácias. Portanto, a associação 

da deficiência da vitamina A com anemia carencial ferropriva é 

significativamente preocupante, uma vez que a singela 

ministração de ferro medicamentoso poderá não suceder ao 

indivíduo em melhora eficiente da doença (OMS, 2013). 

Em crianças de 06 meses a 24 meses, as práticas 

alimentares consideradas inadequadas, prejudicam a saúde 

infantil, contribuindo para redução de peso, estatura, e massa 

óssea. A deficiência de micronutrientes também pode 

ocasionar alterações no sistema imunológico, aumentando, 

portanto, o risco de desenvolver doenças infecciosas 

(BALDISSERA; ISSLER; GIUGLIANI, 2016).  

Nesse contexto, considerando que a hipovitaminose A e 

deficiência de ferro em crianças colaboram  negativamente com 

o seu desenvolvimento fisiológico, psicológico e cognitivo, a 

avaliação do consumo destes nutrientes é crucial de forma a 

traçar um perfil alimentar, associando tais informações com os 

índices de doenças intrínsecas a estas deficiências nutricionais, 

relacionando também com condições socioeconômicas e 
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culturais nas diferentes regiões brasileiras. Desse modo, o 

presente estudo teve como objetivo geral avaliar o consumo de 

alimentos ricos em vitamina A e Ferro por crianças brasileiras 

com idade de 06 a 23 meses de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trate-se de um estudo de abordagem quantitativa com 

caráter descritivo. Foram utilizadas as informações do banco de 

dados secundários oriundos do relatório público do consumo 

alimentar por período e fase de ciclo da vida através do Sistema 

de vigilância alimentar e nutricional SISVAN-Web, realizados 

pelo Núcleo de tecnologia da informação – NTI do Ministério da 

Saúde do Governo Federal, referentes ao consumo de 

alimentos ricos em vitamina A e Ferro entre os anos de 2016 e 

2017.  

Utilizou-se os dados referentes ao Brasil e por regiões, 

de crianças de ambos os sexos, com idade de 06 a 23 meses e 

de todas as raças, matriculadas em creches do país. 

Agruparam-se os valores numéricos em tabelas de distribuição 

de frequência, tanto para o país como por região. Gráficos de 

setores e de barra foram empregados para comparar as cinco 

regiões considerando-se o total de crianças. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a realização desse estudo, constatou-se que as 

alterações e deficiências referentes ao consumo de vitamina A 

e Ferro ocorrem por uma série de fatores distintos, como por 

exemplo, socioeconômicos, biológicos, ambientais, de saúde e 

nutricional. Em cada região, essa deficiência possui um valor 
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distinto, assim como destaca a pesquisa do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional de 2016, em relação ao 

consumo de ferro por crianças de 06 a 23 meses, sem restrição 

a cor, povos e comunidade. Ao analisar o consumo de ferro, foi 

realizado uma pesquisa com 10.163 crianças com faixa etária 

entre 6 e 23 meses, no qual constatou-se que o percentual de 

consumo de ferro nesse público foi considerado 

significativamente baixo em todas a regiões brasileiras.  

Na ordem crescente da pesquisa do SISVAN (2016), o 

Norte apresentou um consumo de 9% referindo-se as 615 

crianças pesquisadas, o Sul com 14% referindo-se as 797 

crianças pesquisadas, em seguida, o Centro-Oeste com 15% 

referindo-se as 577 crianças analisadas, o Nordeste e Sudeste 

apresentando também 16%, das 720 e 7.454 crianças 

analisadas, respectivamente. 

Em relação a pesquisa regional do Consumo de 

Alimentos Ricos em Vitamina A pelo SISVAN (2016), com a 

faixa etária entre 06 e 23 meses, houve um total de 127.220 

crianças participantes, no qual o Centro-Oeste apresentou 5847 

(65%) das crianças que consomem a vitamina A, O Nordeste 

possui 13431 (52%) que fazem uso dessa vitamina. Já o Norte 

apresentou 5220 crianças (50%)  que consomem a vitamina A. 

O Sudeste apresentou um total de 48377 (69%) dos 

pesquisados. E por último, o Sul com 7055 crianças que 

consomem a vitamina, ou seja, equivalendo a 63%.  Com base 

nas crianças que apresentaram o consumo da vitamina A nas 

cinco regiões citadas, houve um total de 799.30 pesquisados, 

no que se remete a 63% de consumo da vitamina.  

Ao comparar os resultados da pesquisa realizada no 

SISVAN-Web, constatou-se que o consumo de vitamina A 

possui maior abrangência do que o consumo de ferro, ao tratar-
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se de crianças com 06 a 23 meses de idade. O ferro possui uma 

maior deficiência quanto a esse consumo, o que preocupa aos 

profissionais da área da saúde e nutricionistas, pois a ausência 

de ferro promove diversas doenças para a criança, atrasando o 

seu crescimento sadio. Desse modo, é importante que ocorra 

uma maior conscientização a respeito dessas deficiências e as 

consequências para a saúde das crianças de 06 a 23 meses, 

principalmente nessa fase inicial da vida.  

A variação existente pelo SISVAN- Web (2018) entre o 

consumo de Ferro e Vitamina A em crianças brasileiras com 

idade entre 6 a 23 meses nos 2016 e 2017, justifica-se com 

base na diversidade cultural alimentar de cada região brasileira, 

assim como o poder aquisitivo dos indivíduos, uma vez que as 

melhores fontes alimentares de ferro são de origem animal, no 

entanto, essas por sua vez, apresentam um custo financeiro 

mais elevado. Outro fator que justifica o fato da vitamina A 

possuir um maior consumo em relação ao Ferro, remete-se a 

condição de que no Brasil, existem campanhas de vacinação 

da vitamina A tanto para gestantes como para as crianças. 

Com base nos dados coletados, verificou-se que houve 

uma baixa quantificação entre 2016 e 2017 ao se tratar do 

consumo de alimentos ricos em ferro por crianças brasileiras, 

atingindo apenas 15%, enquanto que o consumo de alimentos 

ricos em vitamina A foi aproximadamente quatro vezes maior, 

no mesmo período (Figura 1).  

Silva et al. (2014), atentam que o ferro e a vitamina A se 
apresentam como alguns dos micronutrientes que são 
essenciais para o crescimento linear ideal e o desenvolvimento 
saudável das crianças.  
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Figura 1. Comparativo entre o consumo de ferro e vitamina A. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 No entendimento de Novaes et al. (2017), o ferro é um 

dos micronutrientes que possuem maior inadequação entre as 

crianças, juntamente com a vitamina A e o zinco. A deficiência 

de ferro está associada com a elevação da constância e 

duração de infecções, modificações no crescimento e 

desenvolvimento da criança, logo, prejudicando a obtenção de 

habilidades cognitivas e no rendimento intelectual. Desse 

modo, ao estudar as deficiências do ferro, constata-se que as 

crianças são o principal grupo de risco da ausência desse 

micronutriente, principalmente devido às incoerências nas 

práticas alimentares nessa fase. Algumas das principais 

inadequações dizem respeito a inserção tardia de alimentos 

ricos em ferro, desmame e a implementação prematura do leite 

de vaca.  

A alimentação complementar adequada, em paralelo ao 

aleitamento materno, é de suma importância para o 

crescimento e desenvolvimento da criança, e para sua saúde 
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na vida adulta. Cabe aos nutricionistas, através de seus 

conhecimentos promoverem a introdução adequada de frutas e 

legumes, e monitorarem o estado nutricional das crianças nos 

primeiros anos de vida (CASTRO et al.,2014). 

A desinformação e as orientações prestadas de forma 

insatisfatória podem comprometer significativamente todo o 

processo de introdução da alimentação complementar à 

criança, ficando evidente a necessidade de se intensificar e 

tornar mais eficazes essas ações, as quais devem ser 

realizadas de forma clara e objetiva, baseada na realidade de 

vida de toda família, enfatizando a importância do aleitamento 

materno até os seis meses de idade, a forma e o período correto 

de introdução da alimentação complementar, os alimentos 

essências à dieta como as frutas e os legumes e a relevância 

da manutenção do aleitamento em conjunto com esses outros 

alimentos (OLIVEIRA; PARREIRA; SILVA, 2014). 

Portanto, a educação alimentar e nutricional, assim como 

a informação desses têm se mostrado eficaz para a prevenção 

e o controle dos problemas alimentares e nutricionais, 

contribuindo na prevenção e controle das doenças crônicas não 

transmissíveis e deficiências nutricionais, bem como a 

valorização das diferentes expressões da cultura alimentar, o 

fortalecimento de hábitos regionais, a redução do desperdício 

de alimentos, a promoção do consumo sustentável e da 

alimentação saudável (ALMEIDA et al., 2014). 

Em relação a mesma variável observada, desta vez por 

região (Tabela 1), viu-se que para 2016 os valores foram 

similares à media nacional, no entanto, a região norte foi a de 

menor consumo, ou seja, apenas 9%. Já para o ano de 2017 os 

valores foram relativamente os mesmos, com exceção da 
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região nordeste que teve uma elevação em aproximadamente 

6%. 

 

Tabela 1. Consumo de alimentos ricos em Ferro por crianças 
em cada região brasileira. 

Região 
brasileira 

CONSUMO ALIMENTAR (Ferro) 

2016 2017 

Total (%) Nº de 
avaliados 

Total (%) Nº de 
avaliados 

Centro-oeste 88 15% 577 36 12% 303 

Nordeste 114 16% 720 114 22% 507 

Norte 58 9% 615 16 10% 163 

Sudeste 1183 16% 7454 1183 16% 7613 

Sul 111 14% 797 110 12% 888 

TOTAL 1554 15% 10163 1459 15% 9474 

Fonte: Adaptado do SISVAN (2018). 

 

Tais resultados podem corroborar com o estudo de 

André et al. (2018) quando mostra a incidência de anemia em 

crianças brasileiras menores a 5 anos, resultantes da carência 

de ferro, que chega a 20,9% no país, especialmente quando se 

trata das regiões Sudeste e Nordeste, cujos valores atingiram 

respectivamente 22,6% e 25,5% de prevalência da doença.  

Carvalho et al. (2015) enfatizam ainda que no Brasil, 

existe uma significativa deficiência de ferro, principalmente 

entre crianças de 6 a 24 meses, em virtude da necessidade 

elevada da inserção do ferro nesse período. A literatura 

apresenta uma baixa prevalência de aleitamento materno de 

modo exclusivo até o primeiro semestre de vida no Brasil. Essa 

condição determina um fator de risco para o declínio de 

consumo de ferro. Desse modo, acaba favorecendo a redução 

do consumo de ferro devido a substituição do leite materno pelo 

leite de vaca, que por sua vez possui uma menor 

biodisponibilidade de ferro, podendo ocasionar micro-

hemorragias intestinais.  
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De acordo as pesquisas de Queiroz et al. (2013), com 

base na vitamina A, verifica-se a predominância de deficiência 

da vitamina A entre crianças  que não possuem água em suas 

residências, o que mostra que existe uma  associação de 

fatores ambientais que justificam essa determinada carência. 

Desse modo, considera-se que os processos infecciosos, 

juntamente com as questões econômicas e estruturais podem 

ser razões para a carência de vitamina A. 

No entendimento de Lima, Damiani e Fujimori (2018), os 

principais aspectos relacionados a deficiência de vitamina A no 

Brasil estão associados as questões estruturais da sociedade e 

ao local pelo qual a criança está inserida. Nessa perspectiva, 

deve-se haver o controle dessa deficiência, tendo em vista que, 

esse problema caracteriza-se como sendo moderado para a 

saúde pública brasileira, que nesse sentido, necessita de 

investimentos não só para o âmbito da saúde.  

Segundo os estudos de Queiroz et al. (2013), no Estado 

da Paraíba, existem iniciativas preventivas e de controle 

referente a deficiência da vitamina A. Segundo informações do 

Ministério da Saúde (2018), o Programa Nacional de 

Suplementação da Vitamina A foi instaurado através da portaria 

nº 729, de 13 de maio de 2005, no qual possui a finalidade de 

diminuir e controlar a deficiência da vitamina A em indivíduos 

com seis meses até cinquenta e nove meses, além das 

mulheres no pós-parto. Esse projeto compreende a Ação Brasil 

Carinhoso no qual faz parte do Programa Brasil sem miséria, 

que possui como intuito disponibilizar aparato as crianças 

menores de cinco anos no combate a deficiência da vitamina A.  

Com essa pesquisa, observou-se que nos últimos anos o 

consumo de alimentos ricos em vitamina A, foi elevado. Em 

termos nacionais, viu-se que em 2016 das 127. 220 crianças 
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avaliadas, 63% consumiam alimentos que fonte desse 

micronutriente. Em 2017, os valores se mantiveram superiores 

a metade das crianças avaliadas, atingindo cerca de  64% dos 

indivíduos pesquisados. Diferente do que se viu para o 

consumo de alimentos ricos em ferro, a variável consumo de 

vitamina A se manteve elevada tanto em relação ao país como 

um todo, como também por região, superando os 50% como 

visto na (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Consumo de alimentos ricos em vitamina A por 

crianças em cada região brasileira. 

Região 
brasileira 

CONSUMO ALIMENTAR (Vitamina A) 

2016 2017 

Total (%) Nº de 
avaliados 

Total (%) Nº de 
avaliados 

Centro-oeste 5847 65% 9002 3730 64% 5843 

Nordeste 13431 52% 25947 9694 54% 18.099 

Norte 5220 50% 10537 2796 46% 6033 

Sudeste 48377 69% 70623 66666 68% 98624 

Sul 7055 63% 11111 6745 61% 11045 

TOTAL 79930 63% 127220 89531 64% 139647 

Fonte: Adaptado do SISVAN (2018). 
 

Embora estudos anteriores tenham demonstrado o baixo 

consumo de vitamina A, relacionado muitas vezes com 

questões culturais, hábitos alimentares e fatores econômicos, 

esse cenário tem sido modificado nos últimos anos (Ministério 

da Saúde, 2018).  Tal elevação pode estar associada de forma 

positiva às ações e intervenções que envolvem educação 

nutricional por parte das instituições de ensino (creches e 

escolas), bem como, pela presença dos profissionais de saúde 

a exemplo do nutricionista, que visam superar apenas as 

questões econômicas e culturais dos indivíduos, mostrando a 

importância de diversificar a alimentação infantil de forma a 
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prevenir a manifestação de doenças na infância e, sobretudo na 

vida adulta, despertando desde cedo, uma educação voltada 

para a saúde e bem estar durante toda a vida.  

No entanto, o desenvolvimento de outros estudos para 

determinação dos grupos de indivíduos vulneráveis a 

hipovitaminoses são importantes, haja vista que essas 

investigações são fundamentais para o diagnóstico e o 

planejamento das ações de prevenção controle dessas 

carências nutricionais. 
 

CONCLUSÕES  

 

As crianças de 06 a 23 meses de vida merecem atenção 

no tocante a sua alimentação em decorrência da necessidade 

nutricional de vitaminas e minerais. Durante seu 

desenvolvimento, o consumo de alimentos ricos em vitamina A 

e ferro são essenciais, visto que auxiliam no combate e na 

prevenção de diversas doenças, como por exemplo, anemia 

ferropriva, problemas relacionados à visão e demais infecções. 

Medidas alternativas precisam ser tomadas para garantir 

o combate à deficiência do consumo de alimentos ricos em 

Ferro, a fim de minimizar as doenças infantis desencadeadas 

pela carência deste mineral, tanto através de alternativas 

alimentares nas próprias creches, como também por ações de 

educação nutricional com os pais e responsáveis pelos 

menores.  

Embora os valores para consumo de vitamina A tenham 

se mostrado elevados, estudos precisam ser realizados visando 

determinar de forma mais precisa o consumo alimentar desse 

micronutriente em consonância com ferro e outros minerais 

essenciais, principalmente para crianças da região nordeste 
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onde a prevalência de hipovitaminoses ainda é elevada. Além 

disso, campanhas nacionais, estaduais e municipais precisam 

ser desenvolvidas no incentivo ao consumo de alimentos ricos 

em ferro e vitamina A, visando a redução de doenças infantis 

associadas a carência desses elementos essenciais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALMEIDA, E. M. P. et al. Educação Ambiental na escola: estudo da relação 
entre a alimentação e a produção de resíduos. Revista Brasileira de 
Educação Ambiental (RevBEA), Rio Grande, v. 8, n. 2, p. 131-149, 2013.  
ANDRÉ, H. P. et al. Indicadores de insegurança alimentar e nutricional 
associados à anemia ferropriva em crianças brasileiras: uma revisão sistemática. 
Ciênciae saúde coletiva, v. 23, n. 4, 2018. 
BALDISSERA, R.; ISSLER, R. M. S.; GIUGLIANI, E.R. J. Efetividade da 
Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável na melhoria 
da alimentação complementar de lactentes em um município do Sul do 
Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 9, 2016.   
 
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de assistência à saúde – 
Departamento de atenção básica. Orientações para Avaliação de 
Marcadores de Consumo Alimentar na Atenção Básica. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015.  
CARVALHO, A. C. et al., Consumo alimentar e adequação nutricional em 
crianças brasileiras: revisão sistemática. Revista Paulista de Pediatria, 
São Paulo, v.33, n. 2, p. 211-221, 2015. 
CASTRO, M. B.T. et al. Introdução de alimentos e excesso de peso em 
pré-escolares de uma comunidade vulnerável da cidade do Rio de Janeiro-
Associação da introdução de alimentos e excesso de peso. DEMETRA: 
Alimentação, Nutrição & Saúde, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 645-660, 
2014.  
LIMA, D. B.; DAMIANI, L. P;  FUJIMORI, E. Deficiência de vitamina A em 
crianças brasileiras e variáveis associadas. Revista Paulista de 
Pediatria [online], v. 36, n. 2, p. 176-185, 2018. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Suplementação de Ferro e Vitamina A. 2018. 
Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-
crianca/alimentacao-infantil/suplementacao-de-ferro-e-vitamina-a>. Acesso 
em: 11 mai. 2018.  
MONTEIRO, G. D. S. G. et al. Avaliação das informações nutricionais 
referentes às crianças de até dois anos disponíveis em sites 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LIMA,+DANIELA+BRAGA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DAMIANI,+LUCAS+PETRI
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FUJIMORI,+ELIZABETH


ESTUDO DO CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA A E FERRO EM CRIANÇAS 
DO BRASIL E REGIÕES   

948 
 

populares. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 34, n. 3, p. 287-
292, 2016.  
NOVAES, T. G. et al. Prevalência e fatores associados à anemia em 
crianças de creches: uma análise hierarquizada. Revista Paulista de 
Pediatria,  v.35, n.3, p.281-288, 2017. 
OLIVEIRA, B. B.; PARREIRA, B. D. M.; DA SILVA, S. R. Introdução da 
alimentação complementar em crianças menores de um ano: vivência e 
prática de mães. Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde, Uberaba, 
v. 3, n. 1, 2014.  
OMS. Diretriz: Suplementação de vitamina A em bebês e crianças de 6-59 
meses de vida. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2013. Disponível 
em: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44664/9789248501760_por
.pdf?sequence=31> Acesso em:  11 de mai. 2018.  
QUEIROZ, D. et al. Deficiência de vitamina A e fatores associados em 
crianças de áreas urbanas. Revista de Saúde Pública, v.47, n.2, p.248-
256, 2013. 
RODRIGUES, A. P. Práticas de alimentação complementar e estado 
nutricional de crianças dos 6 aos 23 meses do distrito de Caué, em 
São Tomé e Príncipe. Tese (Licenciatura). Universidade do Porto. 
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 
Porto.40 f. São Tomé e Príncipe, 2017.  
SILVA, M. X. et al. Nutrição escolar consciente: estudo de caso sobre o uso 
de oficinas de culinária no ensino fundamental. Ciências & Cognição, Rio 
de Janeiro, v. 19, n. 2, 2014.  
SISVAN. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Consumo de 
alimentos ricos em Vitamina A. 2016.  
SISVAN. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Consumo de 
alimentos ricos em Vitamina A. 2017.  
SISVAN. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Consumo de 
alimentos ricos em Ferro. 2016.  
SISVAN. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Consumo de 
alimentos ricos em Ferro. 2017.  
SISVAN. Relatórios públicos do SISVAN. 2018.  
SOLDATELI, B.; VIGO, A.; GIUGLIANI, E. R. J. Adesão a recomendações 
alimentares em pré-escolares: ensaio clínico com mães 
adolescentes. Revista de Saúde Pública, Rio Grande do Sul, v. 50, p. 83, 
2016.  
 



EXCESSO DE PESO EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 

949 
 

CAPÍTULO 50 
 

EXCESSO DE PESO EM CRIANÇAS 
MENORES DE 5 ANOS: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 
 

Maria José Virginío ALVES1 

Maria Mônica de OLIVEIRA1 
Eduarda Emanuela Silva dos SANTOS1 

Dixis Figueroa PEDRAZA2 

1Mestrandas em Saúde Pública, UEPB; 2Orientador/Professor do Departamento de 
Enfermagem/UEPB  

virginiauepb@yahoo.com.br 

 

RESUMO: O objetivo do artigo é revisar os fatores associados 
ao excesso de peso em crianças menores de cinco anos. Trata-
se de uma revisão sistemática da literatura considerando as 
bases de dados eletrônicas PubMed, Bireme e SciELO. Foram 
selecionados artigos publicados entre 2015 e 2018, 
considerando a combinação dos descritores “sobrepeso (OR) 
obesidade (AND) criança”. Calcularam-se as prevalências 
médias ponderadas pelo tamanho amostral de excesso de peso 
e identificaram-se os principais fatores que mostraram 
associação estatística ao desfecho. Dos 12 artigos incluídos na 
revisão, seis foram desenvolvidos no Brasil e seis em outros 
países, com prevalências médias ponderadas de 47,7% e 
36,5%, respectivamente. O excesso de peso da mãe (n=9) e do 
pai (n=2), o sexo masculino (n=4), o aleitamento materno não 
exclusivo (n=5), o consumo alimentar não saudável (n=4), o alto 
peso ao nascer (n=3) e o uso de TV durante as refeições (n=2) 
foram as principais condições que mostraram associação 
estatística com o excesso de peso das crianças. Os resultados 
apresentados permitem uma visualização do panorama atual do 
excesso de peso em crianças no Brasil e em outros países, 
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mostrando-se prevalências preocupantes. Por meio dos 
estudos foi possível verificar características multifatoriais do 
problema que incluem a influência do peso dos pais e do sexo, 
peso ao nascer, aleitamento/alimentação e hábito de assistir TV 
durante as refeições das crianças.   
Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Criança. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O excesso de peso em crianças, atualmente, é um grave 

problema de saúde pública associado a problemas físicos, 

psicológicos e sociais (ARANCETA-BARTRINA; PÉREZ-

RODRIGO, 2016). Esse desvio nutricional caracteriza-se por 

ser multifatorial, tendo como fatores associados o peso elevado 

ao nascer, o tempo de aleitamento materno inadequado, a 

introdução precoce de alimentos sólidos, o ganho ponderal na 

gestação, os hábitos alimentares inadequados tanto dos pais 

como das crianças e o sedentarismo (NASCIMENTO et al., 

2016).  

O excesso de peso infantil vem apresentando 

proporções epidêmicas que atingem, inclusive, estratos 

socioeconômicos desafavorecidos (ARANCETA-BARTRINA; 

PÉREZ-RODRIGO, 2016) e, ainda, representa um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (PEREIRA et al., 2017).  

Nas últimas décadas ocorreram mudanças significativas 

no panorama nutricional das crianças em todo mundo, 

caracterizado pelo aumento do excesso de peso e declínio da 

prevalência de desnutrição, condicionado ao processo de 

transição nutricional (GOMES et al., 2017). 

No mundo, a prevalência de excesso de peso em 

crianças menores de cinco anos de idade em 2010 e 2016 foi 
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estimada em 6,7% (ONIS; BLÖSSNER; BORGHI, 2010) e 6,0% 

(UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION; WORLD BANK GROUP, 2017), 

respectivamente. Para 2020 foi estimado um aumento dessa 

taxa de 9,1% em relação a 2010 (ONIS; BLÖSSNER; BORGHI, 

2010). No Brasil, os dados do SISVAN (2018) oferecem 

estimativas que apontam prevalência de sobrepeso de 12,4% 

nesse grupo populacional.  

Existem alguns fatores de risco modificáveis da etiologia 

do excesso de peso em crianças, como a formação dos hábitos 

alimentares. Sendo, assim, os primeiros anos de vida 

constituem um momento crucial para a implementação de 

medidas de intervenção preventivas e de combate dessa 

patologia (PAES; ONG; LAKSHMAN, 2015; CONTARATO et 

al., 2016). O objetivo desse estudo é revisar sistematicamente 

os fatores associados ao excesso de peso em crianças 

menores de cinco anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é uma revisão sistemática de artigos científicos 

sobre o estado nutricional de crianças menores de cinco anos. 

A revisão cumpriu a recomendação PRISMA para relato de 

revisões sistemáticas e meta-análises. Dois revisores 

trabalharam de forma independente na condução do trabalho. 

 Consideraram-se elegíveis estudos sobre 

sobrepeso/obesidade em crianças menores de cinco anos 

publicados a partir de 2015. Foram considerados os registros 

nos idiomas inglês, espanhol e português publicados na forma 

de artigos originais. 
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 Os estudos foram identificados nas bases de dados 

Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e Pubmed. A busca foi realizada em 

2 de junho de 2018. 

Foram considerados todos os documentos contendo a 

combinação dos descritores “sobrepeso (OR) obesidade (AND) 

criança”. Na Bireme, a busca adicionou como assunto principal 

o estado nutricional. Para o cômputo do total de estudos 

identificados, verificou-se eventuais duplicações desses 

estudos entre as três bases de dados, sendo cada artigo 

contabilizado somente uma vez. 

Os estudos identificados foram submetidos a processo 

de triagem e, mediante leitura dos títulos e resumos, foram 

eliminados (i) documentos diferentes de artigo científico, (ii) 

estudos não realizados com crianças menores de cinco anos de 

idade, (iii) estudos em pessoas com algum tipo de patologia e 

(iii) estudos que não utilizaram o ponto de corte de IMC/I da 

OMS (2006). Após o processo de triagem, os registros elegidos 

foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, 

procedendo-se a leitura e a análise criteriosa do texto completo.  

Para inclusão nesta revisão, consideraram-se os estudos 

que abordassem o sobrepeso/obesidade em crianças. Foram 

excluídos os estudos (i) sem foco no estado nutricional de 

crianças, (ii) estudos sem amostra representativa e (iii) estudos 

que não realizaram análises multivariadas. As listas de 

referências bibliográficas dos artigos incluídos foram analisadas 

com o objetivo de identificar outros possíveis estudos de 

interesse. Os artigos selecionados a partir de consulta às 

referências bibliográficas foram submetidos aos mesmos 

critérios de elegibilidade, previamente descritos. 
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Com a intenção de garantir exatidão e fidedignidade aos 

resultados da revisão, os artigos identificados nas bases de 

dados foram agrupados em pastas que respondessem aos 

critérios de seleção. As discrepâncias de classificação entre os 

dois revisores foram resolvidas por consenso. As informações 

selecionadas para a caracterização dos estudos foram: autor e 

ano de publicação, delineamento, população de estudo, local 

de estudo e principais resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram identificados 1059 documentos nas bases de 

dados eletrônicas (Pubmed: 457, Bireme: 451, Scielo: 151). 

Desses, foram excluídos 1047 documentos por não se 

enquadrarem nos critérios de elegibilidade.  

Dos 12 artigos na revisão, seis foram desenvolvidos no 

Brasil (Quadro 1) e seis em outros países (Quadro 2). Segundo 

o desenho, 10 são estudos transversais e dois de coorte.  

Com relação às prevalências de excesso de peso, os 

estudos mostraram uma média ponderada pelo tamanho 

amostral de 47,7% no Brasil, em 33509 crianças, e de 36,5% 

em outros países, em 1228 crianças. Simmonds et al. (2015) 

citam que a alta prevalência de sobrepeso e obesidade infantil 

é alarmante, uma vez que o excesso de peso diagnosticado na 

infância persiste até a idade adulta e está associado a um risco 

aumentado de inúmeras comorbidades, como dislipidemias, 

diabetes mellitus, hipertensão e doenças cardiovasculares. 

Dos 12 artigos incluídos na revisão, nove constataram 

associação estatística entre o excesso de peso infantil e o 

excesso de peso da mãe (GÉA-HORTA et al., 2017; 

NASCIMENTO et al., 2016; NASREDDINE et al., 2017; 
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RACHMI et al., 2016; GÉA-HORTA et al., 2016; CONTARATO 

et al., 2016; GEBREMEDHIN, 2015; TCHOUBI et al., 2015; DO 

et al., 2015) e dois encontraram essa mesma associação 

também com o excesso de peso dos pais (RACHMI et al., 2016; 

DO et al., 2015). Esse resultado converge com o de estudo com 

foco em crianças de vários países que mostrou que filhos de 

pais com sobrepeso ou obesos tem 2 vezes mais probabilidade 

de estarem com excesso de peso do que aqueles com pais com 

peso normal. Segundo os autores, os pais podem ter influência 

importante sobre o estado nutricional e os comportamentos de 

saúde dos filhos, pois as práticas e estilos de vida se repetem 

(WANG et al., 2017). 

 A associação estatística entre o excesso de peso da 

criança e o sexo masculino foi verificada em quatro artigos 

(RACHMI et al., 2016; TCHOUBI et al., 2015; DO et al., 2015; 

GEBREMEDHIN, 2015). Esse resultado foi similar em revisão 

sistemática da literatura anterior com foco em crianças e 

adolescentes brasileiros na qual constatou-se maior 

prevalência de sobrepeso e obesidade em meninos do que em 

meninas. Entretanto, os autores verficaram também que 

quando o sobrepeso e a obesidade foram avaliados 

isoladamente não houve diferença estatística em relação ao 

sexo (HOBOLD; ARRUDA, 2014). De maneira contrária, Dyer 

et al. (2017) avaliando sistematicamente a evidência da 

prevalência e padrões de excesso de peso com relação ao 

gênero em crianças australianas encontraram maior taxa entre 

meninas, sugerindo-se devido à maior tendência de 

adiposidade, principalmente central. Percebe-se, desse modo, 

que a literatura é controversa quanto ao risco de excesso de 

peso em relação ao gênero, produzida, talvez, por maior 
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prevalência de sobrepeso em meninas e de obesidade em 

meninos (MÜLLER et al., 2015).  

Também foi encontrada associação estatística entre o 

excesso de peso infantil e o consumo de alimentos não 

saudáveis em quatro artigos (GÉA-HORTA et al., 2017; 

NASREDDINE et al., 2017; DO et al., 2015; ARAÚJO et al., 

2017). Lindsay et al. (2016) e Russel et al. (2015) obtiveram 

dados semelhantes sobre a associação de comportamentos 

alimentares não saudáveis das crianças com o sobrepeso e 

obesidade infantil e indicam que o aumento da prevalência de 

excesso de peso no mundo deve-se à exposição das crianças 

a ambientes obesogênicos que promovem o consumo 

excessivo de alimentos não saudáveis, dificultam a atividade 

física e promovem comportamentos sedentários, aumentando o 

risco de desequilíbrio energético, ganho excessivo de peso e 

obesidade infantil. 

Do total de artigos analisados na revisão, cinco 

encontraram associação entre o excesso de peso infantil com o 

aleitamento materno não exclusivo (NASREDDINE et al., 2017; 

GOMES et al., 2017; GÉA-HORTA et al., 2016; NASCIMENTO 

et al., 2016; CONTARATO et al., 2016). O estudo de Patro-

Golab et al. (2017) corrobora com esse achado, no qual foi 

encontrado que crianças que amamentaram tiveram 13% 

menos risco de desenvolverem excesso de peso na infância e 

obesidade na vida adulta. Alberdi et al. (2016) e Mameli, 

Mazzantini e Zuccotti (2016) também relataram que a menor 

duração da amamentação está relacionada com a adiposidade 

infantil. Segundo esses autores, o leite materno contém menor 

teor de calorias e proteínas, e maior quantidade de ácidos 

graxos poliinsaturados de cadeia longa, comparado à fórmulas 

infantis, características que estão associadas a níveis mais 
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baixos de glicose no músculo esquelético de bebês 

amamentados, promovendo um ganho de peso adequado.  

Nasreddine et al (2017) e Do et al (2015) verificaram 

associação estatística entre o sobrepeso/obesidade em 

crianças e comer assistindo televisão. Mistry e Puthussery 

(2015) forneceram evidências sobre a influência do uso da TV 

e jogos de computador de forma prolongada como um dos 

principais contribuintes para a ocorrência de excesso de peso 

infantil e indica a importância desse dado para o 

desenvolvimento de políticas e medidas de intervenções para 

promover a alimentação saudável e a atividade física entre as 

crianças.  

Três estudos também apontaram como resultado 

importante a associação entre o excesso de peso infantil e alto 

peso ao nascer (NASCIMENTO et al., 2016; GEBREMEDHIN, 

2015; TCHOUBI et al., 2015). Sugere-se que quanto maior o 

peso ao nascer, menor a probabilidade da mãe se preocupar 

nesse sentido, predispondo ao excesso de peso na infância, 

diferentemente do que ocorre quando o bebê nasce com baixo 

peso ao nascer que implica em maior preocupação materna 

com o estado nutricional infantil (MELLER; ARAÚJO; 

MADRUGA, 2014). 

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos sobre excesso de 
peso crianças menores de 5 anos baseados em estudos 
desenvolvidos no Brasil.  

Autor, ano População  
de estudo 

Local  
de estudo  

Principais resultados  

Gomes et al., 
2017 

664 pré-
escolares 

Vitória da 
Conquista, 
Bahia 
(Creches 
Públicas) 
 

-Excesso de peso em 
crianças: 5,7% (3,9% de 
sobrepeso e 1,8% de 
obesidade) 
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-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e o 
parto cesáreo 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e ser 
filho único 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e o 
aleitamento materno exclusivo 
inferior a 4 meses 

Géa-Horta et 
al., 2017 

3.676 
crianças 

Brasil -Excesso de peso: 7,3% 
-Associação estatística entre o 
estado nutricional infantil e as 
condições socioeconômicas 
-Associação estatística entre o 
estado nutricional infantil e o 
estado nutricional da mãe 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso e o consumo 
de alimentos não saudáveis 
-Correlação entre estado 
nutricional infantil e a baixa 
escolaridade materna 
-Correlação do estado 
nutricional infantil com a 
quantidade de bens de 
consumo 
-Correlação entre estado 
nutricional infantil e o consumo 
de frituras e ingestão de doces 

Araújo et al., 
2017 

548 
crianças de 
2 a 5 anos 
de idade 

Teresina, 
Piauí (Rede 
Pública 
Municipal de 
Ensino) 

-Risco de excesso de peso: 
8,2% 
-Excesso de peso: 4,2% 
-O consumo de refrigerantes, 
manteiga e margarina, frituras, 
café, massas e sucos artificiais 
tiveram uma correlação 
positiva moderada com o 
risco/excesso de peso 
-O consumo de pão, biscoitos, 
bolos, tortas doces, lacticínios, 
achocolatado e salsichas 
estiveram fortemente 
correlacionados ao 
risco/excesso de peso 
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Nascimento et 
al., 2016 

817 pré-
escolares 
de 2 a 4 
anos de 
idade 

Taubaté, São 
Paulo (creches 
públicas) 

-Risco de sobrepeso infantil: 
18,9% 
-Excesso de peso infantil: 
9,3% 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e o 
sexo masculino 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil com o 
peso ao nascer  
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil com o 
excesso de peso da mãe 
-Correlação inversa entre o 
excesso de peso com a 
duração total do aleitamento 
materno  
-Correlação inversa entre o 
excesso de peso com a idade 
de introdução de leite não 
materno  
-Ausência de associação 
estatística entre o estado 
nutricional da criança com o 
comprimento ao nascer 
-Ausência de associação 
estatística entre o estado 
nutricional da criança com a 
duração do aleitamento 
exclusivo 
-Ausência de associação 
estatística entre o estado 
nutricional da criança com a 
idade da mãe 

Géa-Horta et 
al., 2016 

4.356 
mulheres 
com seus 
filhos 
menores de 
cinco anos 

Brasil -A prevalência de excesso de 
peso infantil variou entre 1,2% 
e 14,3% e foi menor no grupo 
de mães consideradas magras 
e maior nas crianças cujas 
mães não amamentaram  
-Associação estatística entre 
excesso de peso infantil e ter 
mães que trabalham fora de 
casa 
-Associação estatística entre 
excesso de peso infantil e IMC 
materno 
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-Ausência de associação 
estatística entre o excesso de 
peso das crianças e a 
escolaridade materna 

Contarato et 
al., 2016 

435 
crianças 
entre 12 a 
24 meses 
de idade e 
suas mães 

Joinville, 
Santa Catarina 
(Maternidade 
Pública Darcy 
Vargas) 

-Excesso de peso das 
crianças: 41,6% 
-A proporção de crianças com 
excesso de peso foi maior 
entre as que não foram 
amamentadas de forma 
exclusiva quando comparada 
às que tiveram amamentação 
exclusiva 
-Crianças que não receberam 
aleitamento materno exclusivo 
apresentaram maior risco de 
desenvolver excesso de peso 
aos dois anos de idade  
-O risco das crianças não 
amamentadas exclusivamente 
apresentarem excesso de 
peso aumentou 12% 
-O peso ao nascer mostrou ser 
um determinante 
independente do risco de 
excesso de peso 
-A prática do aleitamento 
materno exclusivo pode 
reduzir o risco de excesso de 
peso em crianças de países 
em desenvolvimento como o 
Brasil 
-Crianças de mães atualmente 
obesas apresentaram maior 
risco de excesso de peso 
corporal quando comparadas 
às de mães com IMC < 
25kg/m² 
-Crianças que nasceram 
Grandes para Idade 
Gestacional apresentaram 
maior risco de excesso de 
peso corporal em relação às 
crianças Pequenas para Idade 
Gestacional e Adequadas para 
Idade Gestacional 
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Quadro 2.  Caracterização dos artigos sobre excesso de 
peso crianças menores de 5 anos baseados em estudos 
desenvolvidos em outros países.  

Autor, ano População 
de estudo  

Local de 
estudo  

Principais resultados  

Nasreddine et 
al., 2017 

525 
crianças de 
2 a 5 anos 
de idade 

Líbano -Excesso de peso em crianças: 
9,2% (sobrepeso: 6,5%; 
obesidade: 2,7%) 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e 
maior escolaridade do pai 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e a 
presença de auxiliar doméstico 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e 
excesso de peso da mãe 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil e fazer 
as refeições em frente à 
televisão 
-Associação estatística entre 
excesso de peso infantil e 
consumo de alimentos fontes 
de gordura 
-Menor chance de excesso de 
peso infantil foram 
encontrados em famílias com 
número de crianças ≥ 3 
-Menor chance de excesso de 
peso infantil foram 
encontrados em crianças que 
estudam em escola pública 
-Menor chance de excesso de 
peso infantil foram 
encontrados em crianças que 
foram amamentadas por 12 
meses ou mais 
-Menor chance de excesso de 
peso infantil foram 
encontrados em famílias que 
comem a mesma refeição 
juntas em casa 
-Maior chance de excesso de 
peso infantil foram 
encontrados em famílias com 
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renda superior a 1.500.000 de 
liras libanesas 
-Comer em frente à TV 
aumenta em 8% as chances de 
as crianças terem excesso de 
peso 

Rachmi et al., 
2016 

4101 
crianças 
entre 2 e 
4,9 anos de 
idade 

Indonésia -A prevalência de risco de 
sobrepeso/obesidade 
aumentou de 1993 a 2007 de 
10,3% para 16,5%  
-Associação estatística entre o 
sobrepeso/obesidade com a 
idade mais jovem (2-2,9 anos) 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso com o sexo 
masculino 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso infantil com o 
excesso de peso dos pais 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças 
com ter pais com educação 
universitária 

Goisis; 
Sacker; Kelly, 
2016 

21349 
crianças 
(11965 de 5 
anos e 
9384 de 11 
anos de 
idade) 

Reino Unido -Aos 5 anos, as crianças no 
quintil de renda mais baixo 
tinham 2,0 vezes mais risco de 
serem obesas, enquanto aos 
11 anos o risco aumentou para 
3,0 em comparação com as 
crianças no quintil de 
rendimento superior 

Gebremedhin, 
2015 

155726 
crianças de 
0 a 59 
meses 

África 
Subsaariana 

-Excesso de peso em crianças: 
6,8% (sobrepeso: 3,9%; 
obesidade: 2,9%) 
-A prevalência de excesso de 
peso nas crianças foi 
ligeiramente maior nos 
meninos do que nas meninas 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso das crianças 
e excesso de peso das mães 
-Ausência de associação 
estatística entre o excesso de 
peso das crianças e a renda 
familiar 
-As mães com 
sobrepeso/obesidade tiveram 
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1,50 vezes mais chances de ter 
uma criança com excesso de 
peso 
-O excesso de peso foi três 
vezes mais frequente em 
crianças com atraso no 
crescimento do que em 
crianças normais 
-O risco de excesso de peso 
em crianças aumentou 
significativamente com o peso 
ao nascer mais elevado 
-O risco de excesso de peso 
em crianças diminuiu 
significativamente com o 
aumento da idade materna e o 
maior nível de escolaridade da 
mãe 
-O risco de excesso de peso 
em crianças diminuiu 
significativamente com o 
aumento da idade da criança e 
do número de irmãos 

Tchoubi et al., 
2015 

4518 
crianças de 
6 a 59 
meses 

Camarões -Excesso de peso em crianças: 
8% (sobrepeso: 6,3% e 
obesidade: 1,7%) 
-Associação estatística entre 
excesso de peso em crianças 
com excesso de peso nas 
mães 
-Associação estatística entre 
excesso de peso em crianças 
com alto peso ao nascer 
-Associação estatística entre 
excesso de peso em crianças 
com o sexo masculino 
-Associação estatística entre 
excesso de peso em crianças 
com ter idade entre 13 e 24 
meses e 25 a 36 meses em 
comparação com a idade de 45 
a 49 meses 
-Ausência de associação 
estatística entre o excesso de 
peso em crianças e o nível de 
escolaridade e ocupação da 
mãe 
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-Ausência de associação 
estatística entre o excesso de 
peso em crianças e o nível de 
escolaridade  
-Ausência de associação 
estatística entre o excesso de 
peso em crianças e a renda 
familiar 
-Ser muçulmano apareceu 
como um fator de proteção 
para o excesso de peso em 
crianças comparado à religião 
cristã 

Do et al., 2015 2677 
crianças 
nascidas 
entre 2007 
e 2009 
(idade 
média de 
4,3 anos na 
zona 
urbana e 
4,0 anos na 
zona rural) 

Hánoi, Vietnã -Excesso de peso em crianças: 
21,1% 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças 
que moram na zona urbana e o 
sexo masculino 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças 
que moram na zona urbana e 
consumir grandes quantidades 
de alimentos e comer rápido 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças 
que moram na zona rural e 
consumir frequentemente 
alimentos gordurosos 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças 
que moram na zona rural e o 
hábito de assistir propagandas 
de comidas na televisão 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças e 
morar na zona urbana 
-Associação estatística entre o 
excesso de peso em crianças e 
excesso de peso dos pais 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados apresentados permitem uma visualização 

do panorama atual do excesso de peso em crianças no Brasil e 
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em outros países, mostrando-se prevalências preocupantes. 

Por meio dos estudos foi possível verificar características 

multifatoriais do problema que incluem a influência do peso dos 

pais e do sexo, peso ao nascer, aleitamento/alimentação e 

hábito de assistir TV durante as refeições das crianças. Esses 

achados são de grande importância para o desenvolvimento de 

políticas e medidas de intervenção com a finalidade de prevenir 

o sobrepeso e a obesidade na infância.  
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RESUMO: A Diabetes Mellitus tipo 2 é um problema de saúde 
pública de grande impacto na sociedade com uma prevalência 
de 8,5%  no mundo e 8,9% no Brasil. A fitoterapia vem 
crescendo com o uso de plantas medicinais, sendo usada 
como uma alternativa no tratamento coadjuvante da diabetes 
mellitus tipo 1 e 2. A  canela (Cinnamomum sp) tem potencial 
no controle glicêmico pela ação dos compostos fenólicos que 
aumentam a quantidade de receptores beta das células 
pancreáticas e proteínas transportadoras de glicose. O estudo 
teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a 
influência da Cinnamomum sp no controle glicêmico em 
diabéticos tipo 2. Foi realizado  uma revisão de literatura nas 
bases de dados PubMed, BVS, LILACS, Scielo, e 
PERIÓDICOS CAPES/MEC,  publicados no período de 2013 a 
2018. Foram ultilizados 14 artigos pelos descritores. 
Observaram que com o uso da Cinnamomum sp reduz da 
hemoglobina glicada e pressão arterial, com doses de 2 
gramas/dia. E no período de 30 dias a canela reduziu os níveis 
de colesterol, dimunui o consumo de alimentos e reduziu a 
absorção da molécula de glicose. Concluiu que a canela 
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(Cinnamomum sp) tem efeito hipoglicemiante, reduz a 
absorção da glicose e melhora os marcadores  da glicemia na 
corrente sanguinea.  
Palavras-chave: Canela. Hipoglicemiante. Diabetes.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde 

pública de grande impacto na sociedade com uma prevalência 

de 8,5%  no mundo e 8,9% no Brasil (WHO, 2016; BRASIL, 

2016). É uma desordem metabólica de etiologia múltipla 

resultante de falhas na secreção da insulina e/ou em sua 

atividade que, por sua vez, leva a hiperglicemia crônica e 

distúrbios no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídeos. 

O hormônio insulina é sintetizado pelo pâncreas que tem como 

função permitir que a glicose obtida a partir do consumo de 

alimentos saudáveis e não saudáveis, absorvida para a 

corrente sanguínea, ou produzida no fígado, seja internalizada 

pelas células para ser utilizada como fonte de energia ou 

armazenada. Desta forma, a incapacidade de produção da 

insulina e/ou defeitos de sua ação resultam em hiperglicemia 

(FEDERATION, 2015). 

A DM é a uma das doenças crônicas não transmissíveis, 

em que o organismo pode parar de produzir e/ou responder ao 

hormônio insulina sintetizado pelo pâncreas (CHATTERJEE et 

al., 2017). Dividida em três subcategorias: tipo 1, condição  

autoimune,  tipo  2,  adquirida  com  o  tempo, condições 

alimentares e a gestacional, adquirida durante a gestação  

(BRASIL,  2013; WHO, 2016; SBD, 2017). 

O diabetes mellitus tipo I é caracterizado pela elevação 

da glicose no sangue acima da taxa normal (hiperglicemia), 
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causada por fatores genéticos (herdados) e ambientais, 

deficiência na produção de insulina (SHIHX LAMX TONG, 

2017). 

O DM1 representa de 5% a 10% do total dos casos de 

DM e é mais comumente diagnosticado na infância ou 

adolescência, caracterizado pela deficiência absoluta de 

insulina, resultante da destruição das células beta pancreáticas, 

na grande maioria dos casos, a destruição ocorre por 

mecanismo auto-imune dirigido contra as células produtoras de 

insulina (BRASIL, 2013; DIABETES 2015, FEDERATION, 

2015).  

O DM 2 é causado pela má alimentação e inatividade 

física, tem poder de gerar obesidade (WHO, 2016). É o 

responsável por cerca de 90% a 95% dos casos de DM que se 

manifesta de forma mais frequente em adultos acima dos 40 

anos, caracterizado por deficiência relativa de secreção de 

insulina e resistência periférica à mesma, defeito na ação e 

secreção da insulina (BRASIL, 2013). Ao contrário do que 

ocorre no DM1, no DM2 não há a presença de marcadores 

específicos da doença, uma vez que, há diferentes mecanismos 

envolvidos em seu desenvolvimento. Neste caso, os pacientes 

não são, em geral, dependentes de insulina exógena para 

controle glicêmico, mas esta pode ser necessária para garantir 

o controle glicêmico em algumas situações, como falência 

secundária da célula beta pancreática ou em situações de 

disfunção transitória da célula beta por glicotoxicidade 

(DIABETES, 2015). 

Segundo Brasil (2013) os sintomas mais comuns da 

diabetes mellitus tipo 2 são a visão turva, aumento do peso, 

polidipsia e poliúria. Os fatores como obesidade, dieta pobre em 

nutrientes e sedentarismo estão diretamente relacionados com 
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o desenvolvimento deste tipo de diabetes (FEDERATION, 

2015). 

E suas consequências mais severas, incluem doenças 

renais, problemas cardiovasculares e retinopatia. O 

tratamento é realizado por hipoglicemiantes e/ou insulina 

exógena, a modificação do estilo de vida, alimentação 

saudável e atividade física (SBD, 2017). 

A fitoterapia vem ganhando ascenção na medicina de 

comunidade com o uso de fitoterápicos destacando uma 

possível alternativa no tratamento coadjuvante da diabetes 

mellitus, portanto, existe plantas medicinais que têm 

propriedades terapêuticas que ajudam a reduzir os níveis de 

glicose (AKILEN et al., 2013). 

Umas das plantas medicinais que pode ser usada para 

reduzir a taxa glicêmica em pacientes diabéticos é a canela 

(Cinnamomum sp) como potencial hipoglicemiante em 

estudos com animais (ZAID, 2016). 

A canela ocupa um lugar especial no mundo das 

especiarias, seu nome científico Cinnamomum sp e possui 

origem da Indonésia, kayu manis, que significa “madeira doce”. 

Conhecida desde 2.500 anos a.C. pelos chineses, possui mais 

valor do que o ouro. Na Arábia é considerada uma mercadoria 

preciosa; os egípcios utilizam para embalsamar seus mortos, 

junto com outros condimentos. Em 1498, com a descoberta do 

caminho para as Índias, os portugueses alcançaram o Ceilão 

(Sri Lanka), onde a canela é produzida em abundância. Os 

mesmos tem o monopólio do condimento até que foram 

suplantados, no século XVII, pelos espanhóis que a 

comercializaram exclusivamente por um longo tempo; no século 

XVIII, por volta de 1776, o cultivo da canela começou a se 

espalhar pelo mundo. A canela era utilizada para aromatizar 
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molhos e vinhos brancos, sendo também utilizada para 

perfumes (NEGRAES, 2003). 

A canela é derivada da árvore Cinnamomum sp, na qual 

é extraída a sua casca, onde encontra-se a maioria dos 

compostos bioativos, principalmente, compostos fenólicos: 

cinamaldeído, ácido cinâmico, eugenol e cumarina, agindo 

metabolismo da glicose, como a consequência do 

abrandamento do esvaziamento gástrico. O principal 

mecanismo ou atuação hipoglicemiante se dar por um 

composto chamado metilhidroxichalcona, que age como um 

mimetizador da insulina fazendo fosforilação da cascata de 

liberação de GLUT4 para membrana, inibe a α-amilase 

pancreática e das glucosidases, reduzindo a absorção intestinal 

de glicose para a corrente sanguínea (AKILEN et al., 2010; 

FERNANDES et al., 2013). 

A  canela  oferece grande potencial como estratégia 

nutricional na melhora do  controle glicêmico  por conter 

compostos fenólicos, que aumentam a quantidade de 

receptores beta das células pancreáticas e proteínas 

transportadoras de glicose, atuando como efeito 

hipoglicemiante (AKILEN et al., 2013). 

Um dos principais compostos fenólicos encontrados da 

canela é o cinamaldeído (CMN), de 2% a 4% de óleo essencial, 

dos 80% a 90% são CMN, que exerce fnções de 

vasodilatação, secreção de catecolaminas, lipólise e 

diminuição dos níveis glicêmicos, além de propriedades 

anticâncer (KHARE et al., 2015). 

Portanto, o estudo teve como objetivo realizar uma 

revisão de literatura sobre a influência da Cinnamomum sp no 

controle glicêmico em diabéticos tipo 2. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado por meio de revisão de literatura 

a respeito do tema, mediante consulta às bases de dados 

PubMed, BVS, LILACS, Scielo, e PERIÓDICOS CAPES/MEC. 

Na  busca  por  estudos  foram  selecionados  os  escritos  

na  língua  inglesa  e utilizou  os  descritores  DeSC:  Cinnamon  

and  glucose;  cinnamon  and  diabetes; cinnamaldehyde;   insulin   

e   glucose. Foram   selecionados   os   seguintes   filtros: 

humanos, texto completo, data de publicação e tipo de recurso 

publicados no período de 2013 a 2018. 

Foram excluídos os que não se adequaram ao tema e 

aos objetivos propostos, em seguida foram lidos os artigos na 

íntegra, eliminando os estudos não realizados com o público-

alvo e estudos de revisão, sendo  selecionados   os   artigos   

originais,   realizados   em   humanos   e   os relacionados com 

a temática proposta. 

A análise de dados foi iniciada com a interpretação dos 

títulos (n=500). Em seguida, foi realizada a leitura dos 

resumos e ao final, os  artigos na  íntegra.  Após leitura dos 

títulos e resumos dos artigos, foram excluídos aqueles que 

avaliaram estudos com população insignificante. Foram 

selecionados os artigos que medir a resposta glicêmica dos 

pacientes envolvidos nos estudos e que forneceram maior 

compreensão dos temas propostos. 

Na busca feita por estudos colocando os seguintes 

descritores: cinnamon e diabetes gerou um resultado de  

21500 artigos, após filtrar por data priorizando  um intervalo 

de 10 anos (2007-2017), foi constatado 15400 artigos. Ao 

colocar o descritor: “humanos” caiu para 8650 artigos. Ao 

adicionar o descritor “fasting  blood glucose” foram 
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encontrados 3440 artigos. A seguir, foram excluídos os de 

revisão gerando um total de 500 artigos. Após análise do 

resumo, verificando se continham informações relacionadas 

ao uso da canela e seu efeito em  marcadores glicêmicos ou 

insulinêmicos, ou efeito como colaborador no tratamento da 

diabetes tipo 2. 

Ao final da análise, foram detectados 14 artigos, os 

quais realizou-se uma leitura detalhada para reconhecimento 

do conteúdo, elaborando, assim, a  possível síntese do tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A canela (Cinnamomum sp) pertence à família 

Lauraceae, existindo aproximadamente 250 espécies 

distribuídas na China, Índia e Austrália (JAYAPRAKASHA; 

RAO; SAKARIAH, 2003). Os óleos aromáticos estão presentes 

nas folhas e na casca. A especiaria é obtida da parte interna da 

casca do tronco (casca seca, isenta de periderme e do 

parênquima cortical externo, proveniente do caule principal e de 

ramificações) (BRASIL, 2010). 

Diante dos estudos com portadores de diabetes mellitus 

tipo 2, cerca de 415 milhões de adultos em todo o mundo e 

estima-se que em 2040 deva ultrapassar 642 milhões de 

pessoas. Os indivíduos afetados, cerca de 50% não tem 

conhecimento a respeito do diagnóstico. As complicações 

decorrentes do diabetes são a maior causa de morte na maioria 

dos países do mundo (FEDERATION, 2015). O crescimento e 

envelhecimento populacional, além da obesidade, 

sedentarismo, maior urbanização e sobrevida da população 

estão diretamente relacionados ao aumento da prevalência de 

DM, sobretudo DM2 (DIABETES, 2015). Observou ainda, 
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diferenças marcantes entre países e etnias com relação à 

prevalência da doença (EKOÉ, 2008). A figura 1 abaixo 

apresenta a epidemiologia mundial do DM no ano de 2015 e 

previsões futuras a respeito desta doença, segundo o IDF. 

 

Figura 1. Epidemiologia do Diabetes Mellitus tipo 2 no ano de 

2015 no mundo segundo Federação Internacional de Diabetes 

em 2017. 

 
Fonte: Federation (2015). 

 

Segundo Vieira (2017) o uso e a frenquência da 

utilização dos fitoterápicos e plantas medicinais para diabetes 
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mellitus 2 em estudo com portadores da DM 2 foram reatados 

a pata-de-vaca como a planta medicinal mais utilizada e com 

maior frequência com 38,5%, o quiabo com 30,8% e da amora 

em 23,1 para baixar os níveis glicêmicos (VIEIRA, 2017). 

 

Tabela 2. Plantas medicinais mais utilizadas pela população 

com diabetes mellitus tipo 2 de Brasília, DF em 2017. 

Fonte: Vieira (2017). 

 

Observram que a canela não foi mencionada pelos 

participantes da pesquisa de Vieira (2017) como sendo uma 

planta medicinal para diminuir os níveis glicêmicos. E com esta 

revisão de literatura foi observado que diante dos 

conhecimentos científicos a canela tem excelentes resultados 
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na absorção da glicose, redução da glicemia e nos marcadores 

de glicemia. 

Os estudos feitos com as plantas medicinais usadas no 

tratamento do diabetes mellitus tipo 2 demonstram que em sua 

maioria estas possuem característica hipoglicemiante, 

confirmando a utilização como antidiabético na medicina 

popular. Muitas plantas exercem efeito hipoglicemiante, 

atribuído a vários mecanismos de ação, porém nem todas são 

terapeuticamente úteis. Algumas plantas utilizadas podem ser 

tóxicas, enfatizando a necessidade de encontrar aquelas que 

possam oferecer eficácia terapêutica e saúde. Há muitas 

substâncias extraídas de plantas que reduzem o nível de 

glicose no sangue. A grande diversidade de classes químicas 

indica que variedade de mecanismos de ação que deve estar 

envolvida na redução do nível de glicose no sangue. Algumas 

destas substâncias podem ter potencial terapêutico, enquanto 

outras podem produzir hipoglicemia como efeito colateral 

devido à sua toxicidade, especialmente hepatotoxicidade 

(VIEIRA, 2017). 

As pesquisas mais atuais com plantas medicinais, 

sugere novas espécies de ervas para o tratamento coadjuvante 

da diabetes mellitus, a canela está sendo muito utilizada pelos 

praticantes de atividades física para o consumo da glicose e o 

aumento do metabolismo fazendo com que os ácidos graxos 

sejam consumidos na forma de energia, portanto é preciso 

estudar os tipos de canela e como esta erva diminui os níveis 

glicêmicos para ser um tratamento coadjuvante para os 

portadores de diabetes mellitus tipo 2. Apresentada na Figura 3 

a canela ceilão, canela verdadeira e a canela cassia, canela 

falsa. 
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Figura 3. Lado esquerdo da imagem - Canela Ceilão, 

conhecida como canela verdadeira e Canela da Índia, 

Cinnamomum Zeylancicum. Lado direito da imagem - Canela 

cassia, conhecida como canela falsa e Canela da China, 

Cinnamomum cassia. 

 
Fonte: www.rotadasindias.pt/canela_do_ceilao_(pau) 

 

A canela-do-ceilão (Cinnamomum verum/Cinnamonum 

zeylanicum), a casca seca da canela contém 1,2% de óleo 

volátil, 60,0% de trans-cinamaldeído, possui características 

organolépticas aroma característico de aldeído cinâmico e 

sabor picante e adocicado. A canela-da-china (Cinnamomum 

cássia/Cinnamomum aromaticum) possui odor aromático 

característico e sabor menos doce, levemente mucilaginoso e 

menos aromático que o da canela-do-ceilão, a casca seca da 

canela falsa tem 1,0 % de óleo volátil, constituído por 70% a 

90% de trans-cinamaldeído (BRASIL, 2010). 

Muitas pesquisas foram realizadas com a canela e 

alguns estudos avaliaram a atividade antibacteriana do óleo 
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volátil das cascas e folhas de C. verum frente às cepas de E. 

coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus 

e Listeria monocytogenes, obtiveram o resultado que o óleo 

volátil obtido das folhas quem mais efeito nas bactérias do que 

o feito das cascas (OUSSALAH et al., 2007). 

A atividade antibacteriana à Acinetobacter spp., a esta 

bactéria foram constatada a atividade do óleo volátil em uma 

concentração de 625 µg/mL que inibe o crescimento de 71% 

das cepas testadas com concentração inibitória mínima de 1250 

µg/mL (GUERRA et al., 2012). 

Os extratos de  medicinais, como da canela têm efeitos 

terapêuticos benéficos ao tratamento da diabetes tipo 2, 

comprovando em estudo a Cinnamomum cassia reduz os níveis 

glicêmicos em ensaios clínicos, controlando os níveis 

glicêmicos dos pacientes. 

Os estudos de Akilen et al. (2010) realizados com a 

canela para reduzir os níveis glicêmicos de pacientes diabéticos 

foram observaram redução da hemoglobina glicada e pressão 

arterial, ocorreram a redução significativa da HbA1c, a pressão 

diastólica e a sistólica nos pacientes que receberam a canela 

em pó com doses de 2 gramas/dia como suplemento em 

pacientes diabéticos tipo 2 com idade em torno de 50 anos. Isto 

sugere que a canela pode ser usada como suplemento na dieta 

regular, juntamente com os medicamentos convencionais para 

o tratamento do DM tipo 2.  

A canela reduz os níveis de colesterol, dimunui o 

consumo de alimentos, sacia e reduz a absorção da molécula 

de glicose, estes efeitos foram observados em estudos por um 

período de trinta dias, em animais com DM, com o extrato 

aquoso de canela (RANASINGHE et al., 2012; AKILEN; 

TSIAMI; ROBINSON, 2013). 
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Foram observados que a canela utilizada em doses de 

200 mg/kg no experimento para a atividade anti-inflamatória e 

antiartrítica, resultados na redução nos fatores de necrose 

tumoral (TNF-α) (RATHI et al., 2013). 

No estudo de Otto (2010) e Anderson et al. (2015) 

utilizaram a canela em doses de 250mg de extrato aquoso duas 

vezes ao dia em pacientes com níveis de glicose alterados, 

sendo considerados pré-diabéticos ou diabéticos e observaram 

melhoras significativas na glicose em jejum (p<0,05) e apenas 

o estudo de Anderson et al. (2015) mediram os marcadores 

lipídicos e, ainda assim, mostraram melhoras significantes no 

LDL e HDL colesterol (p<0,05). 

O trabalho de Bernado et al. (2015) afirmaram que o chá 

de canela tem contribuição na função hipoglicemiante após a 

refeição em pacientes saudáveis, o que sugeriu que a canela 

reduz a absorção da enzima a glicosidase e alfa-amilase no 

intestino e um aumento na produção de receptores β 

melhorando a sinalização insulínica. 

O diferencial do estudo de Lu et al. (2012) foi que todos 

os participantes continuaram tomando seu remédio 

antidiabético (glicazida) e o extrato da canela um grupo com 

baixa dose de 120mg do extrato de canela e alta com 360mg 

do extrato de canela e observaram que os grupos com baixa 

quantidade do extrato e alta quantidade do extrato tiveram a 

hemoglobina glicada e glicose em jejum diminuídas 

significantemente (p<0,01), sendo que apenas a baixa dose 

teve queda nos triglicerídeos, mostrando uma significância 

(p<0,01) nesse marcador. 

No estudo de Askari et al. (2014) foram utilizado 

pacientes com esteatose hepática não-alcoólica, com duração 

de 12 semanas e duas doses de 750mg canela por dia de 
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totalizando 1,5g/dia e constatou melhora nos marcadores 

glicídicos e no perfil lipídico, mas a melhora estatística ocorreu 

apenas no índice HOMA e na Proteína-C Reativa (p<0,001). 

O uso da canela em pacientes diabéticos tipo 2 no 

marcador HbA1c, com dosagem de 500mg, duas vezes ao dia, 

totalizando 1000mg junto das refeições por noventa dias, 

constatou melhora no marcador da hemoglobina glicada com 

efeito significativo de (p<0.01). Este estudo tem algumas 

limitações, metodologia frágil e mal controlada, pacientes que 

não seguiam o protocolo indicado, protocolo feito por telefone, 

gerou chance de falha, também não foram excluídos os 

pacientes que utilizavam insulina, mostrando uma possível 

melhora no marcador pelo uso do hormônio exógeno 

(CRAWFORD, 2009). 

O estudo de Hasanzade et al. (2013) diferencia dos 

demais já realizados pelo fator da canela ser utilizada em 

diabéticos do tipo 2 com idade média de 50 anos, em uma dose 

de 1 grama/ dia e observaram a não melhora dos marcadores 

de glicemia em jejum e hemoglobina plasmática, e, não 

houveram mudanças significativas deste estudo, este efeito 

pode ter ocorrido devido ao mal uso, a dosagem pequena e/ou 

a qualidade da canela em pó. 

Segundo Jain et al. (2017) a canela utilizada de forma 

oral em pacientes com síndrome metabólica utilizada 

comprimidos de 500mg fracionado em seis vezes ao dia de três 

gramas/dia, por 16 semanas melhorou os marcadores da 

glicose em jejum com evolução significante (p<0,001), HbA1c 

(p<0,023), pressão diastólica (p<0,001), pressão sistólica 

(p<0,001), triglicerídeos (p<0,001) e circunferência da cintura 

(p<0,001). A mudança no hábitos alimentares e a prática 

atividade física pode melhorar os marcadores da glicose. 
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O uso da canela em pacientes portadores de diabetes 

mellitus tipo 2 diminui o índice glicêmico em jejum de 12,9 até 

52,2 mg/dl (SANTOS et al., 2018). 

É necessário mais pesquisas para investigar o uso da 

canela com uma dose de referencia, maior duração de tempo 

de pesquisa, população significativa (maior e homogenia), 

comparar o efeito da canela nos sujeitos normoglicêmicos 

(controle) e hiperglicêmicos, que não façam o uso de de 

medicamentos antidiabéticos, para que não tenha interferência 

nos resultados. 

 

CONCLUSÕES  

 

Concluiu que a canela (Cinnamomum sp) tem efeito 

hipoglicemiante significativo, reduz a absorção da glicose e 

melhora os marcadores  da glicemia. É necessário a realização 

de novos estudos com pacientes diabeticos tipo 1 e tipo 2 para 

avaliar os efeitos do uso da canela em dose exata, população 

semelhante e tempo prolongado. 
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RESUMO: A adolescência perfaz uma fase onde os hábitos 
alimentares se consolidam para a vida adulta, de modo que, a 
alimentação saudável precisa ser incentivada e a escola pode 
ser utilizada como instrumento para ações que visem a 
promoção em saúde. Desta forma, o estudo teve como objetivo 
traçar o perfil alimentar de alunos da Escola Integral Compositor 
Luiz Ramalho na cidade de João Pessoa (PB) e realizar 
intervenções para a promoção de alimentação saudável aos 
adolescentes. Para isso, utilizou-se método descritivo e 
exploratório com aplicação de questionário semiestruturado. A 
pesquisa contou com a participação de 37 alunos, destes 53% 
não haviam participado de nenhuma atividade educativa em 
relação a alimentação saudável na escola, e apenas 16% 
relataram se preocupar com o valor nutricional dos alimentos. 
Com isso, ao analisar os grupos alimentares das principais 
refeições destes adolescentes, notou-se  a necessidade do 
estímulo ao consumo de alimentos ricos em micronutrientes, 
respeitando os princípios de quantidade, qualidade, harmonia e 
adequação. Por conseguinte, intervenções como rodas de 
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conversa, dinâmicas, oficinas e construção de uma horta 
escolar foram realizadas, onde os alunos participaram e foram 
convidados a refletir sobre seus hábitos alimentares. Portanto, 
ações voltadas ao debate sobre alimentação saúdavel no 
ambiente escolar são de extrema importância e precisam ser 
incentivadas para promoção de saúde aos escolares. 
Palavras-chave: Hábitos alimentares. Educação nutricional. 

Promoção da saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A falta de uma alimentação saudável pode causar sérios 

riscos à saúde, pois segundo dados publicados em 2016, 

estima-se que 124 milhões de crianças e adolescentes em 

idade escolar foram classificados com obesidade e 216 milhões 

com sobrepeso. Esses problemas nessa faixa etária aumentam 

o risco de desenvolver sérios problemas de saúde na fase 

adulta, como Doenças Não-Transmissíveis (DNTs), morte 

prematura e incapacidade (WHO, 2018).  

Modificar comportamentos dietéticos e de estilo de vida 

já na adolescência tem se mostrado uma alternativa eficaz 

(HAMULKA et al., 2018). Dessa forma, a escola tem 

representado um importante local para a realização de ações 

em atenção primária, com atividades de educação e promoção 

da saúde (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014). Sendo 

assim, é imprescindível o desenvolvimento de estratégias neste 

âmbito, como perspectiva para hábitos saudáveis nessa fase da 

vida.  

Diante do exposto, a realização de oficinas de culinária e 

construção de hortas escolares têm se mostrado ferramentas 

eficientes para intervenções na mudança dos hábitos 
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alimentares (PEREIRA T.S.; PEREIRA R.C.; ANGELIS-

PEREIRA, 2017). 

Com base no que foi exposto, o presente trabalho teve 

como objetivo obter o perfil alimentar dos alunos de uma escola 

pública de João Pessoa (PB) e desenvolver intervenções para 

a promoção de alimentação saudável em adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado através de método descritivo e 

exploratório com aplicação de questionário semiestruturado, 

que abordou os aspectos sociodemográficos e alimentares dos 

alunos matriculados na Escola Integral Compositor Luiz 

Ramalho, na cidade de João Pessoa (PB). Foi obtido termo de 

consentimento livre e esclarecido e de assentimento dos 

estudantes. 

O trabalho foi desenvolvido no período de setembro de 

2017 a junho de 2018, com alunos do ensino médio de ambos 

os sexos e que aceitaram participar do estudo. Foram 

entregues 250 questionários e, destes, 37 foram respondidos. 

Os dados foram descritos e analisados utilizando o Statistical 

Package for Social Science for Windows e apresentados sob a 

forma de tabelas e figuras, com medidas de tendência central. 

A pesquisa foi composta por duas etapas, aplicação e 

análise dos questionários e realização de intervenções 

educativas. 

O projeto foi desenvolvido de acordo com as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos, preconizados pela Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, após a apreciação do Comitê de Ética em 
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Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, sob o número 

de parecer 2.311.355. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados revelaram que dos alunos entrevistados, 

66% eram do gênero feminino e 34% do gênero masculino. A 

média de idade foi de 18 anos (27%) e, conforme classificação 

social por faixa de salário mínimo, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), 57% pertenciam a classe E 

(até 2 salários mínimos). 

 Os alunos foram indagados a respeito das mudanças de 

hábitos alimentares recentes, como dieta para emagrecimento 

ou hipertrofia. Os resultados mostraram que 24% relataram 

modificações de hábitos, enquanto 73% não modificaram e 3% 

não responderam.  

 Tendo em vista que o período escolar e a adolescência 

perfazem uma época de transformações físicas, sociais e 

psicológicas, é comum encontrar em muitos a preocupação 

com a imagem do corpo, por vezes exagerada. Observa-se 

também nessa fase, a influência dos colegas na sua prática 

alimentar (CUNHA, 2014; TOMAZONI, 2017). Estes fatores 

podem estar associados a mudança recente que os 

entrevistados relataram. 

 Ao serem abordados quanto algum tipo de 

autosuplementação, 11% afirmaram inserir algum componente 

na sua dieta, enquanto 89% não utilizam nenhuma 

suplementação. 

 Os dados encontrados nesse estudo corroboram com os 

observados por Vieira (2017), onde 21% dos alunos 

consumiram suplementos nutricionais. Em ambos os estudos, 
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estes valores são considerados elevados. Os suplementos são 

consumidos, por vezes, sem indicação profissional, onde 

prometem emagrecimento, recomposição de vitaminas e/ou 

melhor rendimento, frequentemente sem respaldo científico, 

tendo o seu uso alavancado pelas mídias (ARAGÃO, 2016), 

além disso, destaca-se que seu uso indiscriminado pode trazer 

danos à saúde (CHAGAS et al., 2016). 

 Ainda nesse contexto, Paoli e Machado (2017), 

observaram em alunos do ensino médio uma dificuldade em 

relacionar os componentes nutricionais deficientes na sua 

alimentação frente aos suplementos que estão sendo 

consumidos, podendo fazer essa utilização apenas por 

influência midiática e/ou social, distanciando-se da real 

necessidade de uso (HENRICHS; OLIVEIRA, 2014). 

 Ao considerar o item anterior, os alunos foram 

questionados sobre quais produtos eram adquiridos para a 

autosuplementação, as suas doses e as frequências de 

consumo (Tabela 1). 

  

Tabela 1. Classe de suplementos utilizados pelos 
entrevistados. 

Suplemento Dose Frequência 

Suplemento 
vitamínico (1) 

1 cápsula 1 x ao dia 

Suplemento 
vitamínico (2) 

1 – 2 colheres 1 x ao dia 

Suplemento 
proteico 

- 1 x ao dia 

Fonte: SILVA et al. (2018). 

 

 Observou-se que os suplementos vitamínicos foram os 

mais citados, corroborando com dados da literatura, onde é 
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relatado que os suplementos compostos por vitaminas, 

minerais e multivitamínicos lideram o uso pela população geral, 

visto que estão associados ao aumento da força muscular, da 

imunidade, compensar deficiências da alimentação e prevenir 

doenças (ABE-MATUSO; SAMPAIO; BASTOS, 2015; MALUF 

et al., 2016). Já os suplementos à base de proteína são os mais 

consumidos individualmente entre jovens que procuram um 

melhor desempenho em atividades físicas (GOMES et al., 

2017).  

 Constatou-se que, 67% dos alunos tomam café da 

manhã com frequência, 27% algumas vezes e 5% nunca 

consomem essa refeição. Essa informação é compatível com 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 

que mostrou que 64% dos estudantes tomam café da manhã 

com frequência de 4 a 5 dias na semana (IBGE, 2016). 

 Farias e colaboradores (2016), correlacionam o fato de 

uma parte dos estudantes tomarem café da manhã com menos 

frequência ou até mesmo nunca praticarem esse hábito, devido 

a necessidade de acordarem muito cedo para chegarem à 

escola no horário, já que a maioria utiliza transporte coletivo e 

muitas vezes acabam saindo de casa sem se alimentar, o que 

pode contribuir para a inadequação dietética e para a 

dificuldade em atingir as necessidades nutricionais. 

 Quanto aos alimentos consumidos pelos estudantes 

durante o café da manhã, foram citados: pão (83,7%), ovos e 

queijo (72,9%), café (67,5%), leite (59,4%), iogurte e bolo 

(54%), presunto (48,6%), suco natural de fruta (51,3%), bolacha 

e frutas (45,9%), biscoito (43,%), seguido de mortadela e 

margarina (35,1%). Já em menor proporção foram citados: 

manteiga (29,7%), requeijão (18,9%), bem como cuscuz e 

tapioca (2,7%). 
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 Esses dados mostram que, embora o consumo de alguns 

alimentos ricos em proteínas tenham sido marcadores positivos 

na alimentação dos estudantes, ainda existe um alto consumo 

de alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Esses índices 

também foram observados por Souza et al. (2016), a partir de 

informações geradas pelo Estudo de Riscos Cardiovasculares 

em Adolescentes (ERICA), o qual mostrou maior prevalência de 

consumo de sucos e refrescos (56,0%), pães (53,0%) e 

alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgados fritos 

e assados, bem como biscoitos, doces e salgados. 

 Ao comparar os valores encontrados no presente estudo 

com dados registrados pela útima Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF), foi possível confirmar o alto consumo de pão 

francês na alimentação da população da cidade de João 

Pessoa-PB (9%). Esse valor foi superior ao encontrado no 

Brasil de uma maneira geral (6,4%). O mesmo foi verificado 

para açúcar de mesa, refrigerantes, bolachas e margarina, ver 

tabela 2 (IBGE, 2010). 

 

Tabela 2. Participação relativa de alimentos e grupos de 
alimentos no total de calorias determinado pela aquisição 
alimentar domiciliar, no Brasil, Nordeste, Paraíba e João 
Pessoa, período 2008-2009. 

Alimentos e 
grupos de 
alimentos 

Participação 
relativa, por 

ano da 
pesquisa 

(%) 

Participação 
relativa, por 

Grandes 
Regiões (%) 

Participação 
relativa, por 
Unidades da 
Federação 

(%) 

Participação 
relativa, por 

áreas 
urbanas dos 
Municípios 

das Capitais 
e no Distrito 
Federal (%) 

Brasil 
Região 

Nordeste 
Paraiba João Pessoa 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cereais e 
derivados 

35,2 37,2 38,1 35,8 
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Arroz polido 16,2 16,7 12,7 9,2 
Pão francês 6,4 6,8 6,6 9,0 

Biscoitos 3,4 4,1 4,8 4,8 
Macarrão 2,7 2,9 4,5 4,2 

Farinha de 
trigo 

2,1 0,7 0,9 1,1 

Outros 4,4 6,1 8,6 7,6 
Feijões e 

outras 
leguminosas 

5,4 7,4 7,7 6,8 

Raízes, 
tubérculos e 

derivados 
4,8 7,7 4,3 3,8 

Batata 0,5 0,3 0,4 0,5 
Mandioca 0,3 0,3 0,3 0,3 
Farinha de 
mandioca e 

outros 
3,9 7,2 3,6 3,0 

Carnes 12,3 12,0 11,1 12,1 
Bovina 4,4 4,4 4,4 4,6 
Frango 4,0 4,6 4,6 4,6 
Suína 0,7 0,4 0,2 0,1 
Peixes 0,6 0,8 0,5 0,7 

Embutidos 2,2 1,3 1,2 1,8 
Outras carnes 0,4 0,4 0,4 0,3 

Leites e 
derivados 

5,8 4,6 4,8 5,6 

Leite 4,4 3,7 3,5 3,8 
Queijos 1,1 0,8 1,2 1,5 
Outros 

derivados 
0,3 0,2 0,2 0,3 

Ovos 0,7 0,7 0,6 0,9 

Frutas e sucos 
naturais 

2,0 1,9 2,0 2,5 

Bananas 0,9 1,0 0,9 1,2 
Laranjas 0,3 0,2 0,2 0,3 

Outras frutas 0,8 0,7 0,8 1,0 
Sucos 

naturais 
0,1 0,1 0,3 0,1 

Verduras e 
legumes 

0,8 0,7 0,6 0,8 

Tomate 0,2 0,2 0,1 0,3 
Alface 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outros 0,6 0,5 0,4 0,6 

Óleos e 
gorduras 
vegetais 

12,6 10,3 10,7 9,5 
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Óleo de soja 9,7 7,8 8,0 5,3 
Margarina 1,7 1,8 2,4 3,2 

Outros 1,2 0,7 0,4 1,1 
Gorduras 
animais 

1,5 1,0 0,8 1,7 

Manteiga 0,3 0,4 0,3 0,5 
Toucinho 0,6 0,2 0,0 0,1 

Outras 0,6 0,4 0,5 1,1 
Açúcar de 

mesa e 
refrigerantes 

13,0 13,1 15,1 13,6 

Açúcar de 
mesa 

11,2 12,2 14,2 12,2 

Refrigerantes 1,8 1,0 0,9 1,4 
Bebidas 

alcoólicas 
0,7 0,4 0,4 0,9 

Cerveja 0,4 0,2 0,1 0,3 
Aguardente 0,1 0,1 0,2 0,0 

Outras 0,2 0,1 0,2 0,5 

Oleaginosas 0,2 0,1 0,1 0,2 

Condimentos 0,3 0,2 0,3 0,3 

Refeições 
prontas e 
misturas 

industrializadas 

4,6 2,7 3,4 5,5 

Total de 
calorias 
(kcal/dia 

per capita) 

1 610,49 1 602,02 1 795,54 1 436,35 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 

Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. 

 

 Não obstante, no presente estudo, o consumo de frutas 

apresentou um percentual positivo (45,9%) quando comparado 

com os últimos dados divulgados pelo IBGE, no qual foi 

mostrado um percentual de 32,7% (IBGE, 2016). 

Em relação aos alimentos consumidos na merenda 

escolar, 65% do total dos estudantes entrevistados relataram 

consumir alimentos ofertados pela escola, 28% tem o costume 

de trazer alimentos de casa e 7% responderam comprar em 

pontos de venda nas proximidades da escola. 
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 A disponibilidade de alimentos saudáveis no ambiente 

escolar parece influenciar positivamente na alimentação dos 

alunos (ECKHARDT et al., 2017). Isso também foi observado 

na compilação de vários estudos realizados por Johnson e 

colaboradores (2017). 

 Por outro lado, a existência de um duplo perfil de 

disponibilidade de alimentos no local de ensino (caracterizado 

pela presença de pontos de venda de alimentos), pode 

promover o consumo de marcadores de alimentação não 

saudável. Dentro desse contexto, programas e políticas 

públicas focados no ambiente escolar devem ser 

constantemente avaliados e monitorados, de modo que as 

ações a serem realizadas sejam pensadas e construídas 

coletivamente (BATISTA; MONDINI; JAIME, 2017). 

 A escola onde o projeto foi realizado atua em tempo 

integral, de forma que o cardápio deve atender a no mínimo 

70% das necessidades nutricionais, distribuídas em pelo menos 

três refeições, em acordo com a Resolução CD/FNDE Nº 

26/2013 (BRASIL, 2013). Desta forma, espera-se que os grupos 

de alimentos que eles consomem encontrem-se bem 

balanceados.  

  Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, 

o arroz e o feijão compõem a base alimentar da população 

(BRASIL, 2014). Porém, na pesquisa, o consumo de arroz 

(18,9%) perdeu espaço para outras fontes de carboidratos, 

como macarrão (75,7%) e a batata frita (21,6%) (Figura 1). Fato 

divergente ao encontrado por Souza e colaboradores (2016), 

onde o arroz e o feijão foram os alimentos com maior 

prevalência de consumo pelos adolescentes, tendo o macarrão 

como fonte de carboidrato secundário. 
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Figura 1. Perfil de alimentos mais consumidos (≥ 8%) pelos  
alunos durante o almoço. 

Fonte: SILVA et al. (2018). 

  

 Pode-se destacar que no POF (2008-2009), já era 

possível notar uma diminuição do consumo de arroz e aumento 

no consumo de macarrão na cidade de João Pessoa, em 

comparação ao cenário nacional (Tabela 2) (IBGE, 2010). 

 Vale ressaltar, que o arroz constitui-se como fonte de 

energia, mas também fornece proteínas, vitaminas, minerais e 

compostos fenólicos, que estão associados à redução do riscos 

de várias doenças crônicas e a uma boa nutrição (RENUKA et 

al, 2016; SINGH; KAUR; OGAWA, 2016; TURECK et al., 2017; 

WALTER; MARCHEZAN; AVILA, 2008). Em contrapartida, o 

macarrão que é notadamente um alimento energético, devido a 

sua constituição ser rica principalmente em carboidratos 

(SILVA; OLIVEIRA; MARTINS, 2017). 
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 A principal fonte de proteína consumida no almoço foi o 

frango (91,9%), seguido pela carne bovina (62,1%) e o peixe 

(45,9%) (Figura 1). Dado divergente ao encontrado por Souza 

e colaboradores (2016), onde a carne bovina a nível nacional 

(52%) e da região Nordeste (48,7%) foi a mais consumida. 

Entretanto, em João Pessoa tanto a carne bovina quanto a de 

frango obtiveram a mesma frequência de uso, segundo dados 

do POF (IBGE, 2010).  

 Ainda quanto a fonte proteica, vale destacar o alto 

consumo de peixe pelos adolescentes, sendo este alimento 

reconhecido pelo efeito protetor relacionado à doenças 

cardiovasculares (BONACCIO et al., 2017).  

 Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO) (2016), a média de 

consumo de peixes pela população brasileira é de 9,6 kg, sendo 

ainda distante dos 12 kg recomendados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Porém, no Brasil, as regiões Norte e 

Nordeste concentram quase 70% do consumo domiciliar de 

pescado (SONODA; SHIROTA, 2012). O aumento no consumo 

de peixes pelos adolescentes em João Pessoa, pode estar 

relacionado por esta ser uma cidade costeira. 

 O feijão (62,1%) foi citado como a principal leguminosa 

consumida, porém destaca-se que o consumo de verduras e 

legumes não foi reportado sequer por metade dos entrevistados 

(Figura 1). Estes dados convergem com os publicados por 

Souza e colaboradores (2016), e com a análise por faixa etária 

realizada a partir do POF (2008-2009) por Souza e 

colaboradores (2013), onde as hortaliças (vegetais folhosos e 

legumes) não chegaram a atingir os 20 tipos de alimentos mais 

consumidos pelos adolescentes.  
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 Esta realidade configura um cenário preocupante, visto 

que este grupo de alimentos possui os micronutrientes 

necessários ao pleno desenvolvimento do indivíduo, importante 

principalmente na adolescência (FRANCO; CASTRO; 

WOLKOFF, 2013; VEIGA et al., 2013). Pois, por exemplo, é 

comum nesta fase a deficiência de ferro em função do aumento 

de massa muscular e início da menstruação (BRASIL, 2014). 

 A baixa ingestão de frutas e vegetais está entre os dez 

principais fatores de risco identificados para mortalidade 

humana e saúde precária, sendo que cerca de 2,7 milhões de 

mortes anuais poderiam ser evitadas com o consumo adequado 

destes. A OMS sugere consumir mais de 400 gramas de frutas 

e vegetais por dia para melhorar a saúde geral e reduzir o risco 

de DNTs (FAO, 2015; WHO, 2003).  

 Diante do exposto referente a refeição almoço, há a 

necessidade de ações que visem despertar o interesse nos 

adolescentes por uma alimentação saudável, com ênfase na 

ingestão de micronutrientes (MUNIZ et al., 2013). 

 A adolescência é uma fase marcada pela necessidade 

energética, desta forma é importante que o indivíduo alimente-

se além das três refeições básicas. No presente estudo 81% 

dos jovens afirmaram lanchar no período da tarde, 11% às 

vezes, 5% não lancham e 3% não responderam. 

 Destaca-se que durante o lanche deve-se evitar a 

substituição de alimentos in natura por produtos industrializados 

e processados, muitas vezes mais calóricos e agravantes nos 

processos de carências nutricionais, obesidade e DNTs 

(BRASIL, 2014). 

 Ao observar o grupo de alimentos que os alunos 

consumiam na janta (Figura 2), verificou-se que há uma 

predominância de alimentos notadamente fontes de 
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carboidratos: cuscuz (13%), macaxeira (12%), batata doce (9%) 

e inhame (8%). Seguido por alimentos proteicos: frango (13%), 

carne bovina (7%), ovos (7%), carne suína e peixe (5%). 

Notadamente, há baixa incidência de verduras (4%) e legumes 

(1%). 

 

Figura 2. Perfil de alimentos consumidos pelos alunos durante 
o jantar. 

 
Fonte: SILVA et al. (2018). 

 

 Neste cenário, é importante notar que há um predomínio 

de tubérculos, associado a carnes como preferencial nesta 

refeição, mas uma contrastante baixa incidência de itens na 

alimentação que forneça micronutrientes aos adolescentes, 

como constatado também na pesquisa de Muniz e 

colaboradores (2013). 

 Como ponto positivo, destaca-se que não houve 

substituição desta refeição por lanches (4%), como também há 
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um baixo índice de consumo de alimentos ultraprocessados 

(1%). 

Quando questionados sobre quais fatores costumam 

levar em consideração ao consumir alimentos, 81% 

responderam fome, 51% vontade de comer, 37% o sabor dos 

alimentos, e apenas 16% relataram se preocupar com o seu 

valor nutricional (Figura 3). Desta forma, foi observado que os 

estudantes demonstraram pouca preocupação com o consumo 

de nutrientes e uma grande procura por alimentos saborosos. 

Esse perfil de consumo é preocupante, pois pode aumentar a 

procura por alimentos ultraprocessados, estes apresentam um 

alto índice de açúcar, sal, gorduras e vários outros aditivos 

usados para realçar as propriedades sensoriais dos produtos 

(LOUZADA et al., 2015). Pesquisas mostram que o excesso 

desses componentes na alimentação atuam como um fator de 

risco para o excesso de peso e obesidade que predispõe DNTs 

(MALIK; WILLETT; HU, 2013; ROCHA et al., 2017; WHO, 

2018). 

 

Figura 3. Frequência dos fatores considerados pelos alunos ao 
consumir alimentos (%). 

 
Fonte: SILVA et al. (2018). 
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Os adolescentes foram questionados sobre os alimentos 

que consomem e consideram saudáveis ou não. Dentre os mais 

citados como saudáveis, estão feijão (14%), carne (9%), batata 

doce (7%) e arroz (6%), já os considerados não saudáveis, 

foram as frituras (13%), refrigerantes (13%) e coxinha (8%). 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014), os itens indicados como saudáveis pelos 

alunos são classificados como alimentos in natura ou 

minimamente processados, enquanto que os referenciados 

como não saudáveis estão incluídos como ultraprocessados. A 

partir destes dados, pode-se observar que os alunos possuem 

certo conhecimento sobre alimentação, mas que talvez falte 

estímulo para um comportamento saudável (BALDASSO; 

GALANTE; DE PIANO GANEN, 2016).  

Resultados semelhantes foram obtidos por Silva e 

colaboradores (2014), os quais observaram que os 

adolescentes souberam distinguir corretamente um alimento 

saudável e não saudável, porém foi detectado um alto consumo 

de alimentos ultraprocessados por eles. Sendo assim, foi 

identificada a necessidade de mais investimentos de caráter 

educativo para incorporar a alimentação saudável ao seu 

cotidiano. 

Quando questionados sobre ações de educação 

alimentar e nutricional nas escolas, 53% dos entrevistados 

relataram não ter participado de nenhuma atividade educativa. 

Entretanto, a lei Nº 13.666/2018 inclui o tema transversal da 

educação alimentar e nutricional no currículo escolar com a 

finalidade de contribuir com uma vida mais saudável dos 

escolares (BRASIL, 2018).  

 Estudos revelam que a educação em saúde parece ser 

mais exitosa quando a informação é disseminada por diferentes 
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canais e formatos, aumentando o envolvimento e participação 

do grupo, conseguindo assim uma melhora significativa do perfil 

nutricional dos adolescentes (BALDASSO; GALANTE; DE 

PIANO GANEN, 2016).  

Após escutar os alunos e analisar seu perfil alimentar, 

ações de intervenção foram realizadas para promoção de 

hábitos alimentares saudáveis, auxiliadas por nutricionistas 

convidadas a conversar com os estudantes. A primeira roda de 

conversa realizada (Figura 4), foi acerca do tema Educação 

Nutricional, onde os grupos básicos da alimentação e a 

pirâmide alimentar foram abordados, demonstrando que para 

uma alimentação equilibrada, deve-se escolher os alimentos 

respeitando as leis da alimentação, como a quantidade, 

qualidade, harmonia e adequação (POHREN et al., 2014). 

 

Figura 4. Rodas de conversa com Nutricionista acerca de 
hábitos alimentares.  

 
Fonte: SILVA et al. (2018). 

 

A segunda roda de conversa (Figura 4) abordou 

alimentação saudável e seus benefícios, onde os alunos foram 

indagados sobre alimentos que alimentam e os que nutrem, 

bem como os diferentes tipos de itens saudáveis, seus 

benefícios e como eles poderiam ser distribuídos nas refeições. 
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Para incentivar nos adolescentes o consumo de frutas e 

a descoberta de novos sabores, foi realizado o desenvolvimento 

de uma oficina focada na orientação e experimentação. O 

objetivo foi reforçar a importância e necessidade do consumo 

de frutas para uma alimentação mais saudável. Desta forma, 

foram selecionadas frutas de alto poder nutritivo, de fácil acesso 

e que durante os encontros o seu consumo diário não foi 

relatado pelos alunos, como: abacate, ameixa, mamão, caju, 

acerola, kiwi, melão, goiaba e pera. A cada fruta apresentada 

aos alunos, foram elencados o seu potencial nutritivo e os 

benefícios à saúde (Figura 5). 

 

Figura 5. Oficina conhecendo e identificando novos sabores.  

 
Fonte: SILVA et al. (2018). 

 
Para apresentar as frutas, realizou-se uma dinâmica, na 

qual os alunos foram vendados e desafiados a reconhecer 

através dos sentidos de quais frutas se tratavam. Ao final da 

atividade, todos os alunos fizeram uma experimentação e 
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alguns relataram que muitas das frutas ofertadas nunca haviam 

sido consumidas por eles. 

Após análise dos questionários e identificação do perfil 

alimentar dos alunos pela equipe e nutricionistas convidadas, 

foi realizado uma roda de conversa para exposição dos dados 

obtidos e discussão do contexto alimentar observado (Figura 6). 

Os alunos foram encorajados a realizarem uma autoavaliação 

como forma de incentivar o pensamento crítico acerca de suas 

práticas alimentares. 

 

Figura 6. Construção da horta escolar e retorno das 
informações do perfil alimentar dos alunos através de debate 
com os mesmos. 

 
Fonte: SILVA et al. (2018). 

 
O estímulo ao consumo de hortaliças foi realizado 

através da construção de uma horta escolar com materiais 

recicláveis, com participação de todos os alunos, onde espécies 

aromáticas e alimentícias foram cultivadas para serem inseridas 

na merenda escolar (Figura 6). A orientação para a construção 
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de hortas nas residências dos estudantes também foi realizada 

como um incentivo para mudança dos hábitos alimentares dos 

familiares.  

 

CONCLUSÕES  

 

Após a compilação das informações, percebeu-se que os 

alunos reconhecem alimentos saudáveis e possuem alguns 

bons hábitos alimentares, como a não omissão de refeições e 

o consumo da merenda escolar. Porém, apenas 16% relataram 

se preocupar com o valor nutricional do que consomem, de 

forma que, a ingestão de alimentos ricos em micronutrientes 

precisa ser estimulada. Aliado a este cenário, 53% dos 

adolescentes não participaram de nenhuma atividade educativa 

em relação a alimentação saudável. Assim foram realizadas 

intervenções para promover bons hábitos alimentares, por meio 

de palestras, rodas de conversa, oficinas e contrução de horta 

escolar.  Desta forma, destaca-se a necessidade do 

desenvolvimento de ações voltadas ao debate sobre 

alimentação saúdavel no ambiente escolar, estimulando a 

promoção de saúde aos adolescentes, uma vez que estas 

demostraram-se eficazes como instrumentos de transformação 

da prática alimentar.  
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RESUMO:O Programa Nacional de Alimentação Escolar visa 
garantir dentre outros aspectos a segurança alimentar e 
nutricional dos estudantes da rede pública de ensino, além de 
incluir a realização de atividades de educação alimentar e 
nutricional. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a 
realização do Masterchef: aproveitamento Integral de Alimentos 
em uma escola do Município de Baraúna – PB, em consonância 
com as campanhas de erradicação da fome no mundo. 
Realizou-se a divulgação da competição nas salas de aula da 
respectiva escola, notificação das inscrições, eliminatórias 
qualitativas e divulgação das equipes selecionadas para a 
grande final, onde as equipes confeccionaram suas 
preparações e foram avaliadas por um corpo de jurados, com 
premiação para a equipe campeã. Todos os procedimentos 
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contaram com o apoio e supervisão da nutricionista e sua 
equipe de apoio e não condicionaram despesas aos 
participantes. Os alunos participaram ansiosamente da cada 
etapa demonstrando boa adesão ametodologia e satisfação na 
troca de saberes e aprendizado através desta metodologia 
ativa. Observou-se bom envolvimento entre toda equipe escolar 
e alunos evidenciando a importância da realização destas 
atividades de educação nutricional para a formação de hábitos 
de vida saudáveis no ambiente escolar. 
Palavras-chave: PNAE, Educação Alimentar e Nutricional, 
Desperdício de alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação tem sido uma temática cada vez mais 

abordada em tempos modernos, nas últimas décadas, observa-

se no Brasil o incremento do sobrepeso e da obesidade em 

todas as faixas etárias e grupos sociais (ARAÚJO et. al, 2017),a 

preocupação com hábitos alimentares saudáveis tal qual estilo 

de vida que propicie saúde aos indivíduos tem sido pauta de 

discussões e vem fazendo parte docotidiano da população 

brasileira.  

Levando em consideração esta preocupação, a 

alimentação adequada e saudável de crianças e adolescentes 

em idade escolar é de suma importância, pois contribui para seu 

crescimento,desenvolvimento,aprendizagem e o rendimento 

escolar, além de ajudar na formação de hábitos alimentares 

saudáveis (RAPHAELLI, et. al,2017).  

Diante disso o PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) tem por objetivo contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas 
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alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de 

educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período 

letivo (BRASIL, 2013). 

Além dissoapresenta-se como uma importante 

ferramenta para garantia do direito a alimentação adequada e 

segurança alimentar e nutricional dos estudantes da rede 

pública de ensino. 

 Segundo o Artigo II da Resolução n°26 de 17 de junho 

de 2013 é diretriz do programa: a inclusão da Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando 

o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas 

saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional. 

Para tanto existem no campo científico diversas 

publicações que norteiam e embasam essa inserção da EAN 

como prática integradora, como por exemplo, o Marco de 

Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 

Políticas Públicas (BRASIL, 2012). 

 A EAN se insere no contexto do Direito Humano à 

Alimentação Adequada egarantia da Segurança Alimentar e 

Nutricional podendo ser assim conceituada como “ campo de 

conhecimento e prática contínua e permanente, 

transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa 

promover a prática autônoma e voluntária de hábitos 

alimentares saudáveis” (BRASIL, 2012). 

 Atualmente o governo junto com organizações e 

instituições de visibilidade mundiais vem realizando campanhas 

e atividades relacionadas a temática: alimentação saudável e 

combate a fome.  
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Este ano, aFAO (Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e a Agricultura), traz para discussão no Dia 

Mundial da Alimentação, celebrada em 16 de outubro, a 

campanha intitulada“ Trabalhando pela Fome Zero”. 

 Diante disso este trabalho visa demonstrar a realização 

de uma atividade intitulada “Master Chef, Aproveitamento 

Integral de Alimentos”, no âmbito do PNAE em uma escola da 

rede pública de ensino no Município de Baraúna, no Estado da 

Paraíba, com objetivo de inserir a educação alimentar e 

nutricional no currículo escolar, assim como demonstrar a 

importância de aproveitar os alimentos em sua totalidade não 

desperdiçando-os, cooperando assim para diminuição da fome 

e situação de insegurança alimentar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente relato de experiência descreve a realização 

da atividade educativa intitulada: Masterchef, Aproveitamento 

Integral de Alimentos, sendo esta culminância de uma extensa 

programação desenvolvida em parceria com o corpo docente e 

a gestão escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Felipe Rodrigues de Lima, localizada no Munícipio de Baraúna 

Estado da Paraíba, envolvendo alunos do ensino fundamental 

anos iniciais e finais dos turno manhã e tarde. 

Iniciaram-se assim as reuniões de planejamento entre a 

nutricionista responsável técnica pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, coordenadoras pedagógicas, equipe do 

Programa Saúde na Escola e professores que cooperaram com 

todo processo desde a divulgação até a atividade de 

culminância. 



MASTERCHEF E APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS NO ÂMBITO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

1013 
 

 No dia 4 de outubro, reuniram-se toda equipe para 

discussão e fechamento das atividades, assim como 

estabelecimento de alguns pontos do edital, com o 

estabelecimento das datas de divulgação, regras da 

competição, divulgação do resultado preliminar e competição 

final. 

Nas semanas iniciais de Outubro, a nutricionista Rayane 

Lucena, entrou em todas as salas nos turnos da manhã e tarde 

com o intutito de divulgar as regras da competição, para isso 

também foram fixados cartazes (Figura 1) nos murais da escola. 

 

Figura 1. Cartaz de Divulgação da Atividade. 

 
Fonte: Produção Própria 

Neste contexto, poderiam se inscrever equipes de até 

quatro alunos, que podiam ser da mesma turma ou de turmas 

distintas, na oportunidade deveria ser escolhida ou formulada 

uma receita com aproveitamento integral de alimentos.  
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Na oportunidade também foi explicado aos alunos que a 

grande final seria realizada no dia 26 de outubro contando com 

a participação de 4 equipes por turno, e caso houvessem um 

número superior de inscrições haveria a necessidade da 

realização de uma etapa eliminatória seguindo os seguintes 

critérios: qualidade da receita, variedade de ingredientes 

reaproveitados e criatividade. 

Ainda no momento da inscrição apresentou-se como 

opção de apoio técnico um livro de receitas impresso do Serviço 

Social de Comércio (SESC), denominado: Banco de Alimentos 

e Colheita Urbana: Aproveitamento Integral de Alimentos, onde 

as equipes que estavam indecisas ou que não tinham receita 

pré-definida poderiam consultar e escolher a preparação, ou 

desenvolvê-la de acordo com a criatividade, desde que 

estivesse dentro da temática de aproveitamento de alimentos, 

cascas, talos, entrecascas e sobras limpas. 

Como em toda competição gera-se a expectativa de 

quais seriam os prêmios e as recompensas para os 

ganhadores? Por isso aproveitou-se o momento de divulgação 

para evidenciar que seria premiada a equipe campeã e que os 

prêmios seriam relacionados ao estabelecimento de hábitos de 

vida saúdaveis. 

Dado o número de inscrições realizadas em ambos os 

turnos foi necessário a realização da etapa eliminatória, esta 

seleção foi realizada pela Nutricionista e estágiaria graduanda 

em nutrição JordaniaCandice Costa Silva, seguindo os critérios 

supracitados. 

No dia 22 de outubro procedeu-se a divulgação das 

equipes classificadas para a grande final, assim como as 

orientações de como proceder no grande dia, orientando-os a 

procurar a nutricionista para serem direcionados para o local 
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onde os mesmos iam participar ativamente na confecção dos 

pratos. 

No dia escolhido para o evento as equipes foram 

direcionadas a cozinha localizada nas instalações físicas da 

Secretar 

ia Municipal de Educação e algumas equipes foram 

direcionadas a cozinha da referida escola, ambas apresentam 

proximidade, facilitando a supervisão e orientação das 

atividades. 

Antes da chegada dos alunos os ingredientes foram 

separados em recipientes descartáveis de acordo com as 

quantidades especificadas nas receitas de cada grupo, foram 

apresentandos os utensílios de cozinha disponíveis e que 

seriam utilizados nas preparações, bem como foi apresentado 

as crianças e adolescentes toda equipe de apoio e supervisão 

isponível para qualquer duvida, evidenciando assim grande 

preocupação com a segurança e bem estar das crianças e 

adolescentes.  

 Na oportunidade os integrantes dos grupos também 

foram orientadas quanto a utilização e uso obrigatório dos 

EPI´S (touca, sapato fechado e avental) e manuseio de 

equipamentos na cozinha. 

As equipes tiveram aproximadamente duas horas e meia 

para prepararem seus pratos, o que equivale aos três primeiros 

horários de aula, incluindo também e organização e aparência 

dos pratos que seriam apresentados ao corpo de jurados. 

Vale salientar que todos os escolares não tiveram 

nenhuma despesa para realização das receitas, todos os 

ingredientes, utensílios e materiais utilizados foram 

disponibilizados pela Nutricionista e conseguidos por meio de 

contato com os fornecedores da alimentação escolar 
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conveniados ao PNAE, assim como os prêmios que seriam 

destinados a equipe vencedora. 

A equipe de jurados foi pré-selecionada pela equipe 

envolvida na organização do evento, incluindo jurados técnicos 

composto pela merendeira e seu auxiliar, e os demais jurados, 

o psicólogo escolar, uma coordenadora pedagógica, um 

representante da ONG Nova Baraúna que desenvolve trabalhos 

voltados para crianças e adolescentes, para completar o time 

de jurados, num total de seis, convidamos o gestor do Programa 

Bolsa Família. 

Após o intervalo todos os alunos, professores e 

funcionários foram convidados a se fazerem presentes no pátio 

da escola para prestigiar o nosso Masterchef, e expressarem 

suas emoções e opiniões perante a apresentação dos colegas. 

Ao iniciar a competenção foi explicado aos jurados o 

preenchimento das fichas de avaliação e qual seriam os itens a 

serem julgados onde seriam avaliados as características 

sensoriais como sabor, textura, aspecto, e aroma atribuindo 

notas de cinco a dez a cada item, podendo ser fragmentadas 

(5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10), conforme mostrado na 

figura 2. 

Ao final a comissão somaria as notas para obtenção da 

média geral de cada jurado para obtenção da média e nota 

totalde cada grupo. 

Os grupos eram convidados sequencialmente por ordem 

alfabética do nome da receita a apresentarem seus pratos a 

mesa de jurados e aos presentes, tendo facultada a palavra 

caso quisessem fazer uma divulgação sobre o seu prato, tendo 

em vista que só era anunciado o nome da equipe, turma e nome 

da preparação. 

 



MASTERCHEF E APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS NO ÂMBITO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

1017 
 

Figura 2. Ficha de Avaliação das Preparações 

 

 

Fonte: Produção Própria 

 

Em concomitante eram servidos aos jurados pequenas 

porções para degustação e avaliação dos atributos a serem 

julgados, para posterior atribuição das notas. Também foi 

disponibilizado para os jurados água para proceder a limpeza 

das papilas gustativas para proporcionar maior confiabilidade 

ao julgamento no tocante ao critério de sabor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresenta-se no presente artigo um relato de experiência 

baseado em ações de educação alimentar e nutricional, 

realizada com escolares do ensino infantil e fundamental em 

uma escola municipal de Baraúna - PB. 

Ao final do prazo de inscrições para o Masterchef: 

Arpoveitamento integral de alimentos, foram obtidas 26 

inscrições no total, 15 no turno da manhã e 15 do turno da tarde. 

Estas inscrições foram avaliadas e classificaram-se para a final, 
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cinco equipes no turno da manhã (devido a duplicidade de uma 

das receitas classificadas) e 4 equipes do turno da tarde. 

As equipes do turno da manhã era composta por crinças 

na faixa etária de 6 a 10 anos, enquanto que o turno da tarde 

apresentavam idade entre 10 a 14 anos de idade. 

A escola pode ser vista como o ambiente mais propício 

para o desenvolvimento de atividades de EAN tal qual 

promoção da alimentação saudável por ser uma estrutura 

organizada, onde crianças e adolescentespassam a maior parte 

do tempo e realizam refeições (LOPES et al., 2017). 

A realização destas atividades permitem a busca, 

conhecimento e valorização da cultura alimentar regional, da 

alimentação saudável e a realização de atividades educativas 

propicia para o aluno o desenvolvimento de outras valores, 

como por exemplo, responsabilidade, cuidado e valorização do 

esforço do outro (SANTOS et al. 2017). 

A proposta de realização do Masterchef foi bem aceita 

pelos alunos que demonstravam interesse e curiosidade em 

participar desde o período de divulgação, envolvendo assim 

toda comunidade escolar. 

Cada grupo expressava o cuidado na escolha da equipe, 

da receita, pensando em como seria o comportamento de sua 

equipe perante a eliminatória qualitativa e suas reais chances 

de serem vencedores, evidenciando o elo de confiança entre os 

alunos e a nutricionista escolar. 

Prado e seus colaboradores (2016) apontam que para 

tornar uma atividade de educação nutricional prazerosa deve-

se estabelecer vínculos afetivos entre os educandos e os 

educadores, pois tais relações educativas são imprenscidiveis 

ao sucesso do aprendizado. 
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 As figuras 3 e 4 mostram a divulgação do resultado das 

equipes selecionadas para a grande final. Após a divulgação 

das equipes selecionadas, notou-se a euforia das equipes que 

conseguiram se classificar e a frustação de alguns alunos que 

não conseguiram êxito, neste momento destacou-se junto as 

equipes que aquela era apenas uma competição interna, que 

outras iriam acontecer durante o ano, e que estes processos 

avaliativos e eliminatórios fazem parte de todas as etapas da 

vida, cabendo a nós não desistir de nossos objetivos e continuar 

tentando. 

 Com isso foram divulgados nos murais da escola as 

equipes classificadas para a grande final conforme tabelas 1 e 

2 expressas abaixo. 

 

Tabela 1: Equipes classificadas para a final do Masterchef no 

turno da manhã 

Equipe Receita 

Vanessa, Pedro, Elias, Maciel 3° Ano Arroz Colorido 

Moisés, Lorrane, Lara, Josias 4° A Arroz Colorido 

Flávia, Letícia, Milena, Itálo 5° C Bolo de Abacaxi 

Jaelly, Elisabete, Ester, Isabely 4° A Panqueca Verde 

Kaynã, Débora, Luana, Jenifer 3° 

Ano 

Pizza com Legumes 

Fonte: própria 

 

Tabela 2: Equipes classificadas para a final do Masterchef no 

turno da tarde 

Equipe Receita 

Ellen, Karolaine, Letícia e Augusto – 

9° B 

Assado de Purê 

Hellen, Elias, Damiana e Pedro – 5° D Bolinho de Arroz 



MASTERCHEF E APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS NO ÂMBITO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

1020 
 

Adriele, Joseane, Elaine, Thaemilly – 

9° A 

Bolinho de Casca de 

Banana 

Jassyla, Telma, Raille e Crislayne – 8° 

B 

Docinho de Abacaxi 

com Côco 

Fonte: própria 

 

Conforme combinado, assim que os estudantes 

chegaram na escola no dia da grande final, foram direcionadas 

a cozinha da Secretaria Municipal de Educação, inicialmente a 

Nutricionista responsável tal qual a equipe de apoio 

(merendeiras, coordenadoras pedagógicas e auxiliares de 

serviços gerais) realizaram breve fala sobre a importância da 

utilização dos equipamentos de proteção individual e uso das 

boas práticas no ambiente de produção de alimentos. 

Dando sequencia todos colocaram as toucas e os 

aventais e lavaram as mãos para começarem o pré-preparo e 

produção dos pratos. 

 Segundo Sales e colaboradores(2014), a utilização de 

EPIs, trata-se de uma importante ferramenta para garantia 

decontrole de qualidade, uma vez que assegura uma produção 

livre de contaminação em todas as etapas, incluindo desde a 

seleção da matéria-prima até o produto destinado ao 

consumidor final, neste caso os jurados do concurso. 

 No turno da manhã as receitas escolhidas tiveram como 

foco a utilização de vegetais, frutas e legumes de forma integral, 

incentivando o consumo destes alimentos pelas crianças e a 

familiarização, com o ambiente e utensílios da cozinha. 

 Os ingredientes escolhidos também refletem a 

necessidade do estímulo ao consumo de verduras, legumes, 

frutas e alimentos in natura na faixa etária infantil de forma 

lúdica passando esse conhecimento até a fase adulta, pois, os 
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hábitos e práticas alimentares das crianças iniciam-se na fase 

pré escolar, e tais práticas devem ser observadas com zelo e 

cuidado, pois se não houver a atenção necessária, uma das 

principais consequências é a obesidade ou ainda quadros 

carênciais de nutrientes (SILVA, 2018). 

 A escolha do “Master Chef” como metodologia, deve-se 

ao fato de ser um programa de conteúdo culinário, transmitido 

em rede televisiva, onde os participantes devem produzir 

receitas utilizando ingredientes diversos, demonstrando 

técnicas culinárias, é bastante visualizado e faz grande sucesso 

a nível mundial, sendo assim a possibilidade para as crianças e 

adolescentes produzirem as receitas seguindo a metodologia 

do programa televisivo, torna-se algo lúdico e diferente ao 

cotidiano dos escolares, visto que as ações lúdicas são mais 

efetivas, pois contribuíem para a construção do aprendizado de 

forma participativa e prazerosa (NEVES,et al., 2016). 

 As preparações escolhidas pelos escolares 

necessitaram do uso de técnicas culinárias em sua produção, 

sendo assim outro conhecimento adquirido com a atividade, 

pois no processo culinário incluem-se a escolhados alimentos e 

a possibilidade de sua utilização, técnicas de preparação e 

produção de sabores característicos (FIGUEIREDO et al. 

2014). 

 O uso das oficinas culinárias é uma excelente ferramenta 

no ramo da educação nutricional, além de demonstrar de forma 

expressiva questões tais como: uso de utensílios, 

desenvolvimento de técnicas ao longo do tempo, uso de 

ingredientes de acordo com as localizações geográficas foi 

através da arte culinária, que o ser humano aprendeu a 

transformar os alimentos tornando-os mais atraentes e muito 
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mais apetitosos , buscando obter resultados em saúde e 

nutrição (FIGUEIREDO et al. 2014). 

 Após a produção das receitas seguindo toda a 

metodologia citada acima (Figura 3), a banca julgadora 

preencheu o formulário para avaliação dos atributos sensoriais 

da preparação, já que um alimento para ser considerado de 

qualidade, deverá satisfazer as expectativas dos indivíduos em 

relação as suas características sensoriais como, aparência, 

textura, aroma e sabor (CAVALCANTE 2014), além do que ser 

seguro microbiologicamente. 

Após a avaliação dos pratos as notas foram somadas e 

a equipe campeã da cada turno foi anunciada, apresentando as 

seguintes preparações vencedoras no turno da manhã Bolo de 

casca de abacaxi com Maça e a tarde Assado de Purê. 

Destaca-se que o aproveitamento integral de alimentos 

é uma alternativa capaz de propiciar aos índividúos um melhor 

consumo nutricional (LAURINDO et al. 2014), diminuindo o 

desperdício de insumos, favorecendo a utilização consciente 

dos alimentos e a redução do impacto ambiental causado pelo 

consumo inadequado destes produtos. 

Além da questão ambiental levando em conta o impacto 

gerado pela indústria alimentícia na cadeia produtiva, o 

aproveitamento de alimentos em sua totalidade reforça a ideia 

da diminuição dos gastos com alimentação, a melhoria da 

qualidade nutricional do cardápio, redução do desperdício de 

alimentos e torna viável a criação e desenvolvimento de novas 

receitas, como, por exemplo, sucos, doces, geléias e farinhas 

(GONDIM et al 2005), levando em conta que as cascas, talos, 

entrecascas são ricos em nutrientes essenciais. 
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Figura 3: Logistica de apresentação dos pratos e avaliação dos 

jurados. 

Fonte: Produção Própria 

 

Os resultados obtidos com a atividade foram os melhores 

possíveis, além do envolvimento massivo dos estudantes e toda 

comunidade escolar, a mensagem transmitida com relação a 

necessidade do consumo consciente dos alimentos foi efetiva e 

atingiu grande parcela dos escolares, que como 

disseminadores de informação podem repassar esse 

conhecimento na sociedade local, observou-se grande 

aderência a atividade e o formato de competição torna a 
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passagem do conhecimento saudável e interativa para o público 

infantil e adolescente, todos se sentiram prestigiados e muitos 

deles relataram nunca ter preparado um alimento com ou sem 

auxilio dos pais, sendo assim bastante gratificante participar de 

uma ação como essa no ambiente escolar. 

 

CONCLUSÕES  

  

É de suma importância que professores, coordenadores, 

diretores, merendeirasparticipem da construção e realização de 

atividades de educação nutricional e formação de hábitos de 

vida saudáveis no ambiente escolar com a possibilidade de 

mudança a nível social, incluindo familiares, pais e 

responsáveis no processo de construção dos saberes. 

 Observou-se grande aderência por parte da comunidade 

escolar para realização de atividades de educação nutricional 

aplicadas pela equipe,gerando envolvimento e participação 

ativa dos mesmos e o ,,,,,,,,,,,,,,estabelecimento de vínculo 

entre os organizadores e os escolares, favorecendo a 

passagem das informações e o compartilhamento dos 

conteúdos. 

 Demonstrou-se também que há necessidade na 

realização de mais atividades como estas ao longo do ano 

letivo, pois os escolares aderiram a proposta de forma efetiva, 

principalmente o público infantil, demonstrando que a educação 

nutricional trata-se de uma excelente ferramenta para 

passagem de conhecimento, e aprendizado a nível extra 

curricular. 

 Além de atender a proposta do PNAE de realização de 

atividades de EAN e sua inserção a nível curricular, é essencial 

a escolha da metodologia na aplicação das atividades, podendo 
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ser utilizado um leque de possibilidades como: gincanas, 

teatros, concursos, oficinas culinárias, paródias, e diversos 

recursos didáticos para passagem do conteúdo, trazendo 

interesse e partipação por parte dos escolares. 

 Conclui-se como sugestão que as temáticas fome, 

desperdício e consumo consciente de alimentos e recursos 

naturais, cadeia produtiva na indústria de insumos, o estímulo 

ao uso de produtos da agricultura familiar, devem ser 

abordados não só como enfoque em atividades de educação 

nutricional mas no currículo escolar, para que as crianças 

reconhecam a realidade ao qual estão inseridas e possam obter 

consciência quanto a utilização adequada dos produtos. 
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RESUMO: O Brasil constitiu-se uma das nações com maior 
desigualdade de renda do mundo, esse cenário impacta em 
altas prevalências de insegurança alimentar e nutricional. O 
objetivo dessa pesquisa foi de realizar uma revisão bibliográfica 
sobre as prevalências, determinantes e métodos de 
mensuração da insegurança alimentar e nutricional. Devido a 
complexidade dessa questão, são diversos os métodos 
utilizados na tentativa de mensurar esse agravo, os quais 
podem ser diretos, como a escala brasileira de insegurança 
alimentar, ou indiretos como a renda domiciliar percapita, 
disponibilidade de alimentos no domicílio, consumo alimentar e 
antropometria. Quanto aos determinantes, pode-se citar como 
principal a renda familiar; além da escolaridade do chefe do 
domicílio; região geogrática, com pior situação para a zona 
rural; número de indivíduos no domicílio, sendo maior a 
probabilidade de insegurança alimentar em domicílios com 
maior quantidade de indivíduos; tipo de moradia precária; 
participação em programas de transferência de renda e/ou 
doação de alimentos e populações em iniquidades sociais. As 
prevalências de insegurança alimentar no país vem diminuindo, 
porém ainda são altas e refletem o não cumprimento de direitos 
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essenciais, o que reflete negativamente na qualidade de vida 
de uma população. Portanto, torna-se importante pesquisas 
que busquem compreender a problemática dessa questão, em 
busca de direcionamento de práticas que possam solucionar ou 
amenizar este problema.  
Palavras-chave: Segurança Alimentar. Determinantes Sociais 

da Saúde. Vulnerabilidade Social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início da década de 2000, 55 milhões de brasileiros 

viviam na pobreza, com metade de um salário mínimo mensal 

per capita, dentre os quais 24 milhões viviam com menos de ¼ 

de um salário mínimo, em condições de pobreza extrema. Esse 

cenário, constitui uma realidade do país, que figura dentre as 

nações com maior desigualdade de renda de todo o mundo. 

Como forma de diminuir essa desigualdade surge a 

necessidade de formulação e implantação de políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) mais abrangente e 

eficazes (FAO, 2015; AMARAL; BASSO, 2016). 

Em 2003, a SAN entrou como eixo prioritário nas ações 

governamentais, com vistas a combater o quadro de fome e 

miséria no país. O conceito de SAN se consagrou pela Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) 

definida pela realização do direito de todos os cidadãos ao 

acesso a alimentos de maneira regular e saudável, de modo 

que a garantia desse direito não afete as demais necessidades 

essenciais, respeitando a diversidade cultural e que seja 

sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social 

(BRASIL, 2006).  
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Isso foi possível por meio de processos históricos e 

sociais vastos que assumiram uma dinâmica bastante particular 

do caso brasileiro, caracterizado por um conceito ampliado e 

desafiador. Foi a partir de diversas organizações da sociedade 

civil, instituições e movimentos sociais que se constituíram 

redes de políticas nessa temática (BRASIL, 2006).  

Diante do exposto, essa revisão bibliográfica tem como 

objetivo discorrer sobre prevalêcias, determinantes e métodos 

de mensuração de (in)segurança alimentar e nutricional no 

Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a 

(in)segurança alimentar e nutricional, no que diz respeito aos 

seus indicadores e determinantes no Brasil. A coleta de dados 

aconteceu entre julho e novembro de 2017 e foi realizada por 

meio das bases de dados internacionais como Lilacs, SciELO, 

Scopus e ScienceDirect. Foram considerados os artigos dos 

últimos 5 anos, utilizando os seguiente descritores em 

português e inglês: “segurança alimentar”, “indicadores de 

segurança alimentar e nutricional”, “determinantes de 

segurança alimentar” e “prevalência de insegurança alimentar”. 

Além disso, foram utilizados documentos que foram/são 

considerados relevantes para um panorama histórico do tema 

em questão, por mais que mais antigos. A revisão está 

estruturada em dois tópicos: mensuração da (in)segurança 

alimentar e nutricional; prevalências e determinantes da 

(in)segurança alimentar e nutricional. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mensuração da (in)segurança alimentar e nutricional 

A questão alimentar e nutricional se relaciona com 

diversos aspectos, sejam os sociais, culturais, políticos e 

econômicos. Devido à complexidade do entendimento da IAN e 

seus determinantes, há uma certa dificuldade na mensuração e 

entendimento dessa situação. Em vista disso, vários são os 

procedimentos e parâmetros utilizados (MALUF; REIS, 2013). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e a Agricultura (FAO) existem pelo menos sete 

dimensões que influenciam a segurança alimentar: eficiência e 

eficácia; igualdade e justiça; responsabilidade; capacidade de 

resposta; transparência; participação e estado de direito. O 

desafio é encontrar a forma adequada de se enquadrar no 

contexto político de cada país, bem como nas necessidades 

específicas de cada população. Em termos operacionais essas 

dimensões são úteis para apontar mecanismos que permitam 

melhorar o sistema alimentar (FAO, 2011).  

No Brasil, visando atender a função do Sistema de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), o Grupo Técnico 

(GT) elaborou uma proposta de indicadores para o 

monitoramento da realização do Direito Humano a Alimentação 

Adequada (DHAA) no país, a qual possui sete dimensões, 

selecionadas a partir do estudo de modelos teóricos dos 

determinantes da SAN: produção de alimentos; disponibilidade 

de alimentos; renda e despesas com alimentação; acesso à 

alimentação adequada; saúde e acesso aos serviços de saúde; 

educação e; políticas públicas e orçamentos relacionados a 
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SAN. O Decreto nº 7.272/2010 adotou essas dimensões para 

monitoramento da PNSAN (CONSEA, 2010). 

No entanto, persistem desafios históricos para a plena 

realização do DHAA no País, como a concentração de terra, as 

desigualdades (de renda, étnica, racial e de gênero), a INSAN 

dos povos indígenas e comunidades tradicionais, entre outros 

(CONSEA, 2010). Logo, para um maior compreensão acerca 

disso, dividiu-se alguns dos principais indicadores indiretos de 

SAN em dois componentes: alimentar e nutricional, elucidados 

a seguir.  

Quanto ao componente alimentar, um dos indicadores 

para medir se uma família que encontra-se em insegurança 

alimentar é a renda domiciliar per capita, a qual relaciona-se ao 

valor monetário mínimo necessário para a compra de uma cesta 

básica de alimentos, além de outros itens essenciais para 

adequadas condições de vida, como saúde, educação, 

transporte e vestuário, e que, portanto, passam a constituir um 

valor de rendimento a partir do qual estaria garantido aos 

indivíduos um consumo calórico adequado (KEPPLE; 

GUBERT; SEGALL-CORRÊA, 2016).  

Além disso, a disponibilidade domiciliar de alimentos 

também é uma importante preditora de IAN. Para isso, utiliza-

se um inquérito domiciliar, o qual é aplicado em um único dia e 

os moradores informam os alimentos disponíveis no domicílio 

referente aos últimos 30 dias. A família relata as quantidades a 

partir da produção para consumo, bem como os alimentos 

comprados, trocados ou beneficiados (ANJOS; SOUZA; 

ROSSATO, 2009).  

Outra forma de compreender o grau de insegurança 

alimentar de um indivíduo é por meio do seu consumo e hábitos 

alimentares, em um contexto em que a terra, a saúde, o corpo 
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e o alimento se configuram como mercadorias são criados 

perfis de desejos e necessidades em torno da comercialização 

e do consumo, o que culmina com hábitos alimentares 

inadequados. Essa escolha inadequada na alimentação, 

ocasiona ora fornecimento insuficiente de determinados 

nutrientes necessários para uma adequada nutrição, ora a 

ingestão excessiva de algumas substâncias, contribuindo para 

sobrepeso, obesidade e doenças crônicas (SILVA, et al. 2012).  

Em relação ao componente nutricional, há os indicadores 

antropométricos, os quais são indicadores indiretos da IAN, 

considerando que por muito tempo, os indivíduos em 

vulnerabilidade social e IAn apresentavam déficits de peso e 

estatura (principalmente crianças). Entretanto, os dados 

antropométricos, especialmente os de estatura, se reflete de 

forma tardia como consequência de privações alimentares 

crônicas. Portanto, aceitar que a ausência de déficits 

antropométricos significa ausência de fome, implica em um 

erro, pois desconsidera adaptações biológicas, 

comportamentais e sociais. Esses elementos têm permitido 

associações da IAN inclusive com obesidade (BURLANDY; 

COSTA, 2007).  

Ainda sobre os aspectos nutricionais, os indicadores 

clínico-biológicos, apesar de não medirem a IAN, podem ser 

utilizados para aferição de particularidades em situações de 

IAN, pois a deficiência em nutrientes é resultado da pobreza e 

insegurança alimentar, principalmente em crianças, com 

destaque para a anemia e hipovitaminose A, diagnosticadas por 

exames clínicos e bioquímicos específicos. O abandono 

precoce do aleitamento materno associado a uma alimentação 

complementar inadequada com baixo teor de ferro e vitamina A 

soma efeito multiplicador no aumento do risco dessas carências 
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nutricionais, o que reflete na violação do direito ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade e em 

quantidade suficientes (ZUFFO et al., 2016). 

A partir de 1990 novos indicadores de insegurança 

alimentar foram criados para obtenção de informações sobre a 

condição de segurança alimentar. Como a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar, a qual é um indicador direto do estado 

de insegurança alimentar através de um questionário aplicado 

ao responsável da família com a finalidade de adquirir 

informações específicas e estatísticas confiáveis a partir de 

uma adequação a um instrumento criado nos Estados Unidos 

da América, o Household Food Security Survey Module 

(HFSSM) capaz de mensurar a magnitude do problema da 

insegurança alimentar na população, por meio da sua 

classificação em níveis. Como parte do esforço para combate à 

insegurança alimentar e vulnerabilidade social, e visando 

também compreender melhor a problemática desse tema no 

Brasil, o IBGE, incluiu, pela primeira vez na Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios de 2004, a EBIA em suas pesquisas 

nacionais (SEGALL-CORRÊA; MARIN-LEON, 2009).  

Um argumento forte em favor desse indicador é 

exatamente a sua capacidade de contemplar não apenas a 

mensuração da dificuldade de acesso familiar aos alimentos, 

mas também as dimensões psicológicas e sociais da 

insegurança alimentar. A EBIA é usada como recurso e método 

quantitativo para medir um fenômeno de natureza social, sendo 

especialmente útil para o entendimento dos fatores que 

condicionam ou determinam a insegurança alimentar. Além 

disso, a EBIA é capaz de identificar diferentes graus de acesso 

aos alimentos caracterizando os indivíduos em quatro 

categorias: em segurança alimentar ou em diferentes graus de 
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inseguranças alimentar (leve, moderada ou grave) (KEPPLE; 

SEGALL-CORRÊA, 2011).   

Em agosto de 2010, por meio da Oficina Técnica para 

Análise da Escala Brasileira de Medida Domiciliar de 

Insegurança Alimentar, a qual contou com a participação dos 

principais pesquisadores e órgãos da área, foi realizada uma 

atualização da EBIA. Tendo em vista as tendências recentes de 

aumento na prevalência de sobrepeso e obesidade da 

população, os aprimoramentos consistiram na exclusão da 

associação da perda de peso com a insegurança alimentar e 

exclusão de item repetitivo. O questionário da pesquisa passou 

a ter 14 perguntas sobre a situação alimentar vivenciada no 

domicílio nos últimos 90 dias que antecederam a entrevista 

(IBGE, 2014).  

Posteriormente, Santos et. al. (2014) propuseram versão 

curta da EBIA, uma composta por cinco e outra por sete 

questões, as quais mostraram alta sensibilidade e 

especificidade quando comparados à EBIA. Foi visto que os 

modelos propostos apresentaram precisão ao medirem a 

prevalência de insegurança alimentar, mostrando resultados 

semelhantes àqueles encontrados pelo padrão de referência, a 

versão original. A utilização de versões mais curtas pode 

facilitar a mensuração da insegurança alimentar em estudos 

cujos recursos ou tempo são insuficientes para aplicação da 

escala completa. É importante destacar que o intuito desses 

modelos curtos não é de substituir a EBIA, já que não medem 

os graus de intensidade da insegurança alimentar, não 

detectando famílias que vivem em situação de fome.  

Diante disso, indicadores de saúde e acesso aos serviços 

de saúde trazem um panorama das condições de má nutrição 

e IAN de populações, além dos indicadores antropométricos, 
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parâmetros como baixo peso ao nascer e mortalidade infantil 

são considerados importantes na predição de vulnerabilidades. 

A taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) reflete 

condições mais amplas, como desenvolvimento 

socioeconômico, infraestrutura ambiental, acesso e a qualidade 

dos recursos para a atenção à saúde materna e infantil 

disponíveis (CONSEA, 2010).  

Esses indicadores indiretos de SAN (Tabela 1) e a EBIA 

como indicador direto são capazes de elucidar os principais 

determinantes desse estado, apontar sua magnitude, as 

características da população afetada e, ainda, expor os efeitos 

da insegurança alimentar e da fome sobre a saúde, a nutrição 

e qualidade de vida das pessoas, além de servirem como 

instrumentos para acompanhamento e avaliação de ações e 

políticas no âmbito do combate à fome (KEPPLE; GUBERT; 

SEGALL-CORRÊA, 2016).  

 

Tabela 1. Indicadores Indiretos de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

 Indicadores Descrição Limitações 

Componente 
Alimentar 

Renda Domiciliar 
Percapita 

É um indicador 
indireto de 
acesso aos 
alimentos, uma 
vez que na 
ausência de 
recursos 
financeiros a 
compra de 
alimentos estará 
comprometida. 

Podem identificar 
falsos resultados 
considerando 
que existem 
indivíduos que 
mesmo estando 
abaixo da linha 
da pobreza 
podem estar em 
SAN.  
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Disponibilidade 
domiciliar de 
alimentos 

Busca avaliar a 
presença física 
do alimento a ser 
disponibilizado 
para consumo 
familiar e se 
esse supre as 
necessidades 
nutricionais da 
família. 

Analisa a 
disponibilidade 
no domicílio e 
não 
necessariamente 
o consumo dos 
alimentos e sua 
distribuição 
intrafamiliar. 

Consumo 
Alimentar 

São 
considerados 
medidas diretas 
de segurança 
alimentar, 
métodos que 
avaliam o 
consumo 
alimentar 
individual, por 
meio da 
frequência 
semanal ou do 
recordatório de 
24h.  

Dificuldade de 
verificação da 
adequação do 
consumo 
alimentar às 
necessidades 
ideias de muitos 
nutrientes, o que 
gera dificuldade 
no 
estabelecimento 
de deficiência ou 
excesso.  

Componente 
Nutricional 

Antropométricos Indicador 
indireto da 
segurança 
alimentar e 
nutricional que 
reflete os 
impactos das 
carências 
nutricionais.  

Pode indicar um 
falso resultado, já 
que pode haver 
indivíduos em 
insegurança 
alimentar e 
nutricional com 
peso adequado 
ou em 
sobrepeso/ 
obesidade.  

Fonte: Autoria própria.  

 

Prevalências e determinantes da (in)segurança alimentar e 

nutricional 
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Evidencia-se que as condições de saúde de uma 

população estão relacionadas com o contexto social e 

ambiental em que esta vive. A pobreza, as precárias condições 

de moradia, o inadequado ambiente urbano, impróprias 

condições de trabalho são fatores que afetam de forma negativa 

as condições de saúde de uma população. Esse estado de 

vulnerabilidade social, dificulta o acesso adequado a alimentos 

seguros e nutritivos, contribuindo para a IAN (BARRETO, 

2017).   

A fome se revela como um fenômeno com aspectos tanto 

físicos quanto psicológicos e sociais. A partir disso, houve a 

apropriação do direito dos povos decidirem sobre suas 

estratégias de produção e consumo dos alimentos de que 

necessitam, ou seja, ter soberania plena para decidir o que 

cultivar e o que comer. Essa Soberania Alimentar foi definida no 

Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, realizado em 

Havana (Cuba), em 2001 como:  

O direito dos povos definirem suas próprias 

políticas e estratégias sustentáveis de 

produção, distribuição e consumo de alimentos 

que garantam o direito à alimentação para toda 

a população, com base na pequena e média 

produção, respeitando suas próprias culturas e 

a diversidade dos modos camponeses, 

pesqueiros e indígenas de produção 

agropecuária, de comercialização e gestão dos 

espaços rurais, nos quais a mulher 

desempenha um papel fundamental (…). A 

soberania alimentar é a via para se erradicar a 

fome e a desnutrição e garantir a segurança 

alimentar duradoura e sustentável para todos 
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os povos (FÓRUM MUNDIAL SOBRE 

SOBERANIA ALIMENTAR, 2001).  

É nesse sentido que emerge um novo paradigma com 

formas mais sustentáveis e equitativas de produção e 

comercialização de alimentos com atenção especial aos grupos 

sociais mais vulneráveis à fome e a desnutrição. Com isso, as 

ações e políticas de SAN participam da difícil tarefa de associar 

dinamismo econômico, promoção de equidade social e 

melhoria sustentável da qualidade de vida, como exemplo as 

políticas de transferência de renda, as quais se caracterizam 

como estratégia para diminuição da miséria, auxiliando no 

combate à IAN (MALUF; REIS, 2013).  

Logo, com o intuito de conhecer a prevalência de IAN no 

Brasil e seus fatores determinantes, de acordo com uma 

metanálise realizada no ano de 2014, os estudos analisados 

foram utilizadas diversas variáveis demográficas e 

socioeconômicas. A variável que apresentou maior associação 

com a insegurança alimentar foi a pior renda familiar. A seguir, 

a escolaridade do chefe do domicílio em 60% dos estudos. 

Também foram relevantes as variáveis: região geográfica, com 

pior situação para a zona rural; número de indivíduos no 

domicílio, sendo maior a probabilidade de insegurança 

alimentar em domicílios com maior quantidade de indivíduos; 

tipo de moradia precária; participação em programas de 

transferência de renda e/ou doação de alimentos (BEZERRA; 

OLINDA; PEDRAZA, 2017). 

A escolaridade da mãe, a idade da mãe, o local do 

domicílio, a coleta de lixo no domicílio e o abastecimento de 

água no domicílio foram também variáveis que apresentaram 

associação com a insegurança alimentar familiar. Além disso, 

foi observado maiores prevalências entre as populações em 
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iniquidades sociais, em que a chance desses indivíduos estar 

em insegurança alimentar foi 18,67 vezes maior, principalmente 

moderada e grave (BEZERRA; OLINDA; PEDRAZA, 2017). 

Pesquisa recente realizada em assentamentos da zona 

rural de Sergipe encontrou 88,8% de insegurança alimentar, em 

que 15,1% foi do tipo grave, com restrição quantitativa inclusive 

para crianças. Foi encontrada associação positiva entre 

insegurança alimentar e baixa renda familiar per capita, baixa 

ingestão do grupo alimentar carnes e ovos, intervalo entre as 

refeições maior ou igual a quatro horas e alimentação pouco 

variada. Destaca-se que nestes assentamentos as terras são 

destinadas principalmente para a agricultura, apenas uma 

pequena parte para a pecuária, o que quando associada a baixa 

renda, favorece um menor acesso a alimentos proteicos e uma 

menor variedade alimentar (ALMEIDA, et. al, 2017).  

Somado a isso, um estudo também na zona rural, dessa 

vez de um município localizado na região metropolitana de 

Fortaleza, Ceará, buscou avaliar a insegurança em pré-

escolares (três a seis anos de idade) e encontrou semelhante 

prevalência de IAN (88%), sendo 24,5% grave, 28,5% 

moderada e 35% leve, e apenas 12% das crianças em SAN. Foi 

verificada associação estatisticamente significante com a 

prevalência de (in) segurança alimentar e a escolaridade do 

responsável, o número de moradores do domicílio e a renda 

familiar mensal, não sendo significativa a relação com estado 

civil, trabalho fora de casa e número de filhos em idade pré-

escolar (AIRES, et al., 2012). 

Souza, Pedraza e Menezes (2012) avaliaram a (in) 

segurança alimentar em crianças de uma creche no município 

de João Pessoa e, revelou que 40,4% das famílias das crianças 

analisadas foram classificadas em Segurança Alimentar e 
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Nutricional (SAN), predominando, portanto, a situação de 

insegurança alimentar (59,6%), sendo 9,2% grave, 18,0% 

moderada e 32,4% leve. As crianças com estatura e peso 

normal apresentaram maior proporção de SAN, já as crianças 

com déficit de estatura e excesso de peso tiveram expressiva 

proporção de insegurança alimentar leve: 42,0% e 43,8%, 

respectivamente.  

Em creches públicas no Estado da Paraíba a prevalência 

de insegurança alimentar foi de 62,0%, com 33,4% leve, 16,9% 

moderada e 11,7% grave. Em que foram encontrados maiores 

prevalências deste agravo em crianças amamentadas por 

menos tempo, baixa estatura materna e idade da mãe inferior a 

20 anos, piores condições de habitação, renda per capita menor 

que meio salário mínimo e ser beneficiário do programa bolsa 

família (PEDRAZA; QUEIROZ; MENEZES, 2013).  

Pedraza e Sales (2014) trataram sobre a importância da 

condição socioeconômica como determinante da IAN, apontada 

principalmente pelo benefício dos programas de transferência 

de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF). Possibilita-se, 

assim, explicar os resultados encontrados em seu estudo, onde 

as maiores chances de níveis de severidade de IAN grau II e III, 

foram encontradas nas famílias de mães com baixa estatura, 

nas famílias de mães com cuidados inadequados durante a 

gravidez e nas famílias beneficiárias do PBF. De acordo com os 

autores, avaliar a severidade de IAN possibilita retratar de forma 

mais completa o risco sobre a continuidade do acesso aos 

alimentos, resultando em critério de desigualdade. Isto constitui 

um elemento de grande utilidade para planejamento de 

intervenções efetivas. 

Sabe-se que em situações de vulnerabilidade 

socioeconômica há associação com baixos níveis de condições 
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de saúde. Assim, o crescimento das desigualdades sociais 

influencia na saúde e no acesso e/ou consumo de alimentos. É 

conhecido que nos grupos de menor renda que encontra-se as 

maiores prevalências de insegurança alimentar. Esta é 10 

vezes maior em famílias que receberam menos de dois salários 

mínimos àquelas que receberam mais que quatro salários 

(GREGÓRIO et al., 2014).  

Considerando os grupos em vulnerabilidade 

socioeconômica, encontra-se a mulher, fruto de uma 

discriminação e violência praticadas historicamente desde o 

modelo patriarcal, de que o homem estava no centro e 

controlava as mulheres, culminando com uma desigualdade 

inclusive no mercado de trabalho. A partir disso, tem sido 

adotadas medidas protetivas às mulheres, por meio da criação 

de programas como o Bolsa Família e Mulheres Rurais, os 

quais proporcionaram maior autonomia e soberania alimentar, 

necessário para o alcance da SAN (LIMA; LIMA; SILVA, 2016).  

Uma pesquisa realizada com mulheres sexualmente 

ativas no Brasil observou que a insegurança alimentar severa 

com a presença de fome foi associada a redução da 

probabilidade do uso de preservativos e aumento da 

probabilidade de doenças sexualmente transmissíveis. Foi 

concluído então que intervenções visando a promoção da SAN 

podem ter implicações benéficas para prevenção de doenças 

como HIV (TSAI; HUNG; WEISER, 2012).  

Comunidades quilombolas são também populações com 

alto grau de vulnerabilidade. Com o objetivo de identificar a 

prevalência de insegurança alimentar nessa população Silva et. 

al. (2017) investigaram este desfecho de acordo com a 

residência (quilombolas ou não quilombolas) no Nordeste 

brasileiro e encontrou 52,1% de insegurança alimentar, sendo 
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64,9% entre quilombolas e 42% entre os demais. A IA foi 

associada a ser quilombola, nível econômico mais baixo, ser 

beneficiário do programa bolsa família e ter quatro ou mais 

residentes no domicílio. Ribeiro, Morais e Pinho (2015) 

identificaram 83,3% de prevalência de insegurança alimentar 

em quilombolas de Minas Gerais com associações 

semelhantes.  

Programas de transferência de renda podem ainda, 

contribuir muito para uma diminuição da mortalidade infantil em 

geral e, em particular, para as mortes atribuíveis a causas 

relacionadas à pobreza, como desnutrição e diarreia, em um 

país de grande renda média, como o Brasil (RASELLA, et al., 

2013). Isso se deve, porque ao exemplo do PBF, uma família 

inscrita deve cumprir condições específicas de educação e 

saúde, como imunização e acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, além de frequência na escola dependendo da 

idade da criança. As mulheres grávidas e em lactação devem 

participar do pré-natal e visitas pós-natal e saúde e atividades 

educativas (BRASIL, 2013).  

Facchini et. al. (2014) buscaram estudar insegurança 

alimentar e condições socioeconômicas de domicílios com 

crianças menores de sete anos na região Nordeste e Sul 

encontrando diferenças marcantes. Nos domicílios do 

Nordeste, a cor da pele materna predominante foi 

parda/mestiça (72,6%), apenas 22,1% das famílias tinham 

renda per capita superior a R$300,00 e 47,4% recebiam bolsa 

família. Na região Sul, a maioria dos domicílios apresentava 

mães com a cor da pele branca (70%), 62,8% das famílias 

possuíam renda per capita mensal maior que R$300,00 e 

16,3% eram contempladas com bolsa família. A insegurança 

alimentar foi observada em 54,2% dos domicílios do Nordeste 
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e em 27,3% dos domicílios do Sul, isto destaca o papel 

fundamental da renda na determinação da IA e de iniquidades 

em sua ocorrência. 

Estudo realizado com beneficiários dos programas de 

transferência de renda em uma unidade básica de saúde no Rio 

de Janeiro avaliaram 172 famílias, das quais 27, 9% foram 

classificadas em SAN, em que houve prevalência da forma leve 

de IA (45,3%), seguida da insegurança moderada (14,5%) e 

grave (12,2%). Foi verificado que 58,7% dos entrevistados 

alegaram ter a preocupação de que a comida acabasse antes 

que tivessem condições de comprar mais comida e 11% destes 

referiram perder peso por não ter o que comer (DIAS, et. al., 

2012).  

De forma semelhante, Anschau, Matsuo e Segall-Corrêa 

(2012) avaliaram 421 famílias beneficiárias residentes em 

Toledo no Paraná e encontraram 74,6% de insegurança 

alimentar entre os domicílios, sendo 5,9% do tipo grave. 

Encontrou-se associação entre insegurança alimentar e a renda 

per capita, classe econômica D ou E, presença de menores de 

18 anos, 7 ou mais membros no domicílio, baixa escolaridade, 

desemprego ou trabalho informal do chefe.  

Em famílias assistidas pela estratégia de saúde da família 

em Teresina no Piauí, foi encontrada uma prevalência de 

insegurança alimentar leve de 35,6%, moderada de 16,1% e 

grave de 13,3%. Houve associação entre insegurança alimentar 

leve e residência de alvenaria acabada; moderada e menor 

renda per capita, maior número de cômodos e ser beneficiário 

do bolsa família e grave com renda familiar per capita inferior a 

um salário mínimo. Famílias beneficiárias do PBF, quando 

comparadas àquelas que não recebiam o benefício, tiveram 
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4,10 vezes maior chance de insegurança alimentar grave 

(SABÓIA; SANTOS, 2015).  

Outra discussão que vem ganhando força nos últimos 

anos é o aspecto da qualidade alimentar e nutricional, a qual 

apresenta relação direta com a sustentabilidade envolvida da 

produção até o consumo. De acordo com o relatório da Food 

and Agriculture Organization (FAO) (2015), o Brasil alcançou as 

metas estabelecidas pelas Nações Unidas em relação à fome 

nos objetivos do desenvolvimento do milênio e nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável. Destaca ainda que entre os 

principais motivos que levaram o Brasil a conquistar as metas 

estabelecidas pela ONU estão: prioridade política da agenda de 

erradicação da fome e da desnutrição; compromisso com a 

proteção social consolidado por meio de programas de 

transferência de renda; crescimento econômico; e fomento à 

produção agrícola via compras governamentais. 

Ainda assim, promover a SAN em um país com dimensões 

continentais como o Brasil, é um desafio, pois o país é 

caracterizado por grandes desigualdades sociais, com 

presença de setores da sociedade que ainda têm dificuldades 

em discutir temas como a fome e a pobreza. Acredita-se que a 

saída do Brasil do mapa mundial da fome em 2014, possa 

contribuir para um debate mais rico, menos reducionista e 

preconceituoso, muitas vezes ainda presente nas discussões 

que envolvem essa questão (AMARAL; BASSO, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Muitos são os métodos de mensuração da (in)segurança 

alimentar e nutricional, os quais procuram englobar as diversas 

dimensões existentes. Nota-se que as prevalências desse 
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agravo ainda são altas, com ênfase aos grupos em maior 

vulnerabilidade social, os quais são afetados pelos 

determinantes associados a pobreza, como baixa renda e 

escolaridade, principalmente. 

Portanto, o ponto de vista ampliado da SAN estabelece 

modificações radicais para o enfrentamento dessas 

desigualdades, com vistas a uma sustentabilidade econômica, 

social e ambiental com direitos humano e a uma alimentação 

adequada e saudável. Conhecer esse contexto, auxilia no 

enfrentamento aos determinantes da fome e da insegurança 

alimentar, promovendo condições dignas de vida. 
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RESUMO: A alimentação é uma necessidade biológica para a 
nossa sobrevivência, a relação existente entre uma emoção e 
o comportamento alimentar varia de acordo com o contexto em 
que ocorre, pelo fato de ser mais forte se a emoção ocorrer mais 
em contextos alimentares, causando mudanças no 
comportamento que está relacionado a alimentação. A 
depressão é um transtorno mental que afeta pessoas de todas 
as idades. Configura-se atualmente como um problema de 
saúde mundial, estima-se que 350 milhões de pessoas sofram 
de depressão no mundo todo, sendo a principal causa de 
incapacitação. O trabalho tem por objetivo, analisar a relação 
dos nutrientes com a doença depressiva, para compreender o 
potencial da alimentação na prevenção e tratamento dessa 
patologia. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, onde 
15 artigos se adequavam, estes foram lidos completamente e 
definidos para ser corpus desse estudo. A partir das evidencias 
cientificas apresentadas e mesmo com o pequeno número de 
estudos avaliados nesta pesquisa, pode-se afirmar que uma 
alimentação balanceada, rica e diversificada em compostos 
bioativos, pode auxiliar na prevenção e  no tratamento da 
depressão, isso  reduz a presença de sintomas e características 
negativas destrutivas  da doença, além de servir de suporte 
para o tratamento farmacológico, otimizando o tratamento e 
prognóstico de pessoas com  quadro de depressão. Palavras-
chave: Depressão. Nutrientes. Alimentos e depressão. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação é uma necessidade biológica para a nossa 

sobrevivência, entretanto, os valores culturais e simbólicos são 

incorporados à alimentação dos humanos determinando seu 

comportamento alimentar, o qual é originado por aspectos 

demográficos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, 

psicológicos e nutricionais de um indivíduo ou sociedade 

(MORAIS, 2014; SOUZA et al, 2017). 

Para Souza et al, (2017), a relação existente entre uma 

emoção e o comportamento alimentar varia de acordo com o 

contexto em que ocorre, pelo fato de ser mais forte se a emoção 

ocorrer mais em contextos alimentares, causando mudanças no 

comportamento que está relacionado a alimentação. O 

comportamento alimentar pode ser bastante afetado pelas 

emoções, visto que as suas escolhas alimentares, as 

quantidades ingeridas e a frequência das refeições dependem 

de vários fatores, sendo um deles as emoções e não apenas as 

suas necessidades fisiológicas. 

A depressão é um transtorno mental que afeta pessoas 

de todas as idades. Configura-se atualmente como um 

problema de saúde mundial, a World Health Organization 

estima que 350 milhões de pessoas sofram de depressão no 

mundo todo, sendo a principal causa de incapacitação. 

Dependendo da duração e intensidade, a depressão pode se 

tornar um problema de saúde grave, acarretando no indivíduo, 

prejuízos no trabalho, escola, convívio familiar, entre outros. Na 

pior e nas mais extremas  hipóteses, a depressão pode levar ao 

suicídio (WHO, 2015; SOUZA et al, 2017).  

A depressão, apesar de ser chamada por alguns 

estudiosos da atualidade de “mal do século”, tem seus primeiros 

registros datados de 500 anos antes de Cristo (MÁXIMO, 2010 

apud SEZINI e GIL 2014). Quanto aos comportamentos de 
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saúde, a associação com quadros depressivos tem sido 

evidenciada para atividade física e sedentarismo, consumo de 

risco de álcool, tabagismo e hábitos alimentares (BARROS et 

al, 2017).  

A depressão precisa ser compreendida e tratada em toda 

sua complexidade, visto o imensurável transtorno que essa 

doença causa na vida de seus portadores e familiares. O 

acesso a informações dos benefícios preventivos e de 

tratamento aumentaria a procura pela prática da atividade 

física. A depressão causa estragos tão grandes que qualquer 

alternativa comprovadamente eficaz seria aceita por aqueles 

que sofrem dela (GODINHO e NASCIMENTO, 2016). 

Pesquisas nessa área são justificadas pelo alto número 

de pessoas   depressivas no mundo. Nesse sentido, estudos 

mostram forte relação entre as deficiências de nutrientes na 

alimentação e as desordens mentais, sendo necessário, 

entender a influências das práticas alimentares e seus reflexos 

no campo emocional. A inadequação nutricional é importante 

na saúde mental e pode contribuir para a patogênese da 

depressão (SEZINI e GIL 2014; LÓPEZ et al., 2016; 

ASSUMPÇÃO et al, 2018). 

A relação entre a alimentação e a depressão parece ser 

bidirecional, pelo que  se apresentam alguns estudos centrados 

no papel de alguns nutrientes e  determinados padrões 

alimentares que podem estar implicados no desenvolvimento e 

prevenção da depressão, assim como os resultados de alguns 

estudos que descrevem a influência que os sintomas 

depressivos, podem ter nos hábitos alimentares e noutros 

comportamentos relacionados com o estilo de vida (SENRA, 

2017).   

Considerando a importância a cerca do tema, o presente 

trabalho mediante a literatura existente, tem por objetivo, 
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analisar a relação dos nutrientes com a doença depressiva, 

para compreender o potencial da alimentação na prevenção e 

tratamento dessa patologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para 

seleção da amostra, optou-se pela utilização de artigos 

científicos, publicados no período de 2013 a 2018, perfazendo 

assim um período de 5 anos.  

A pesquisa foi realizada apenas em língua portuguesa, 

nas bases de dados PubMed, Scielo e Bireme, Lilacs com os  

seguintes termos descritores:  depressão; nutrientes; alimentos 

e doença depressiva. Foram pesquisados,  coletados e 

posteriormente analisados 30 artigos, pelo ano de publicação, 

foram excluídos os que não haviam sido publicados no intervalo 

de tempo de 5 anos. 

 Após isso,  os trabalhos foram analisados pelos títulos e 

foram excluídos aqueles: repetidos, realizados em animais, 

relacionados à depressão por faixa etária, os que citavam varias 

de terapias associadas, com idioma diferente de português. 

Restando 17 artigos, onde foi feita leitura dos resumos e 

aqueles estudos realizados apenas em crianças e 

adolescentes, em pacientes com outras doenças associadas, 

com medicações associadas, realizados em única estação do 

ano e que não citavam a colaboração de nutrientes para a 

depressão foram excluídos. 

 Após a leitura dos resumos, restaram 15 artigos que 

foram lidos completamente e definidos para ser corpus desse 

estudo. Em seguida, uma leitura mais apurada, para identificar 

os pontos que serviram de base para a construção desse 

trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

-Caracterização da depressão 

A depressão é uma doença, que se caracteriza por uma 

tristeza profunda e duradoura. Vários fatores biológicos e 

psicológicos podem contribuir para seu aparecimento, como 

stresse ou conflito que persiste mesmo após a superação da 

dificuldade. Pesquisas mostram que na depressão há um 

desequilíbrio no cérebro, com alterações de 

neurotransmissores, principalmente da noradrenalina e da 

serotonina, assim sendo, o tratamento da depressão se faz 

atualmente com a combinação de medicamento antidepressivo 

e com psicoterapia (MOTTA, et al., 2017). 

Neste contexto, é importante diferenciar tristeza e 

depressão. A tristeza é um estado momentâneo causado por 

perdas, lembranças de momento difíceis, desilusões, fim de 

relacionamentos e diversas outras formas. Esses sentimentos 

tendem a ser passageiros, cujos sintomas vão se diminuindo 

com o decorrer do tempo e a pessoa consegue voltar sua rotina 

normal. Porém, quando esses sintomas persistem por duas 

semanas consecutivas e são acompanhados de apatia, 

desesperança, indiferença, apresentam-se sinais claros de 

depressão, necessitando, portanto, de ajuda médica (LIMA et 

al., 2016). 

A depressão é uma doença mental caracterizada por um 

comprometimento do estado físico e psicológico do indivíduo. 

Seus principais sintomas são: tristeza persistente, falta de 

energia, irritabilidade, ansiedade, perda de interesse por 

atividades que normalmente geravam prazer, baixa autoestima, 

alteração do sono e do apetite (SEZINI e GIL, 2014). De um 

modo geral, a depressão pode aparecer como um sintoma 

secundário de determinada doença, ou mesmo coexistir junto 

com outros estados emocionais como causa de eventos 
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traumatizantes, ou ainda como agravo isolado, e pode ser 

associado ao suicídio como consequência mais grave 

(KOLVALSKI, 2015). 

A doença depressiva é reconhecidamente um problema 

de saúde pública e existem diversas abordagens no estudo da 

depressão, uma vez que ela pode ser decorrente de fatores 

genéticos, psicológicos, familiares e sociais (Stopa et al, 2015). 

Salienta-se que pessoas com sintomas depressivos costumam 

fazer mais visitas ao médico, são submetidas a maior 

quantidade de exames e usam mais medicações quando 

comparadas a pessoas sem depressão (CARVALHO et al, 

2015).  

Já o termo depressão tem origem no latim depressus, ato 

de deprimir-se. Segundo Assumpção et al.,(2018), a depressão 

é classificada como transtorno mental, que envolve uma 

complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos e 

ambientais. São comuns na depressão sintomas de angústia, 

rebaixamento de humor, perda de interesse, apatia, choro 

persistente, sentimento de impotência, perda de prazer e 

energia frente à vida. 

Na perspectiva psicanalítica a depressão deve-se a 

perda real ou imaginária, do objeto amado. Após a perda desse 

objeto, sensações mistas de amor e ódio são vivenciadas, mas 

não há a exteriorização dessas hostilidades, voltando-se contra 

ao próprio indivíduo (SOUSA, 2015). 

Conforme  o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-V (2013), o transtorno depressivo 

tem como características: “presença de humor triste, vazio ou 

irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas 

que afetam significativamente a capacidade de funcionamento 

do indivíduo”. Ainda segundo o DSM-V a depressão é classifica 

em:  transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno 
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depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno 

disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por 

substância/medicamento, transtorno depressivo devido á outra 

condição médica, outro transtorno depressivo especificado e 

transtorno depressivo não especificado. 

Em relação ao gênero, a incidência é de 10% para o sexo 

feminino e 5% para o sexo masculino de desenvolver a doença. 

As diferenças apresentadas entre homens e mulheres, 

justificam-se pelos aspectos fisiológicos, o papel social 

desempenhado, gênero, e pela maior sensibilidade emocional 

das mulheres. Quando a classificação, a depressão apresenta 

um índice alarmante, pois afeta em todo o mundo, 50 milhões 

de pessoas (Sousa, 2015). Em estudo realizado na região 

metropolitana de São Paulo, a prevalência de depressão maior 

foi estimada em 9,4% (CHOWDHURY, 2016; BARROS et al, 

2017). 

No Brasil, segundo o relatório global da Organização 

Mundial de Saúde, as estatísticas evidenciam que a depressão 

atinge 5,8% de sua população. De acordo com o mesmo 

relatório, nas complicações mais graves, a depressão pode 

levar ao suicídio e cerca de 800 mil pessoas morrem a cada ano 

sendo a segunda principal causa de morte entre pessoas com 

idade de 15 a 29 anos, acometendo grande parte dos 

adolescentes (WHO, 2016). 

A prevalência de depressão é maior em pessoas com 

história de eventos estressores na vida, percepção de baixa 

qualidade de vida e condições de saúde, aqueles com alguma 

limitação funcional, e os acometidos por doenças crônicas e 

comorbidades (Hellwig et al., 2016). A depressão muitas vezes 

não é diagnosticada corretamente, pois é comum pacientes 

receberem tratamento de médicos gerais e não buscarem 

serviços de especialistas, assim, apesar dos casos de 
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depressão serem cada vez maiores, esta ainda é uma doença 

de diagnostico negligenciado (SEZINI e GIL, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

depressão como um transtorno mental, caracterizado por 

tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações 

entre sentimento de culpa e baixa autoestima, além de 

distúrbios do sono ou do apetite. Também há a sensação de 

cansaço e falta de concentração (GONÇALVES et al., 2017). 

A depressão manifesta-se através de múltiplos episódios 

depressivos, caracterizados por humor depressivo ou irritável  e 

perda de interesse em atividades anteriormente consideradas 

agradáveis, com uma duração de pelo menos duas semanas, 

sendo por norma acompanhado de outras manifestações, como 

mudanças no apetite ou no peso, alterações dos padrões de 

sono, alterações da atividade psicomotora, fadiga ou perda de 

energia, sentimentos de culpa e inutilidade, dificuldade de 

concentração ou de tomar decisões e pensamento recorrente 

de morte ou de suicídio (SENRA, HALVERSON et al.,  2017). 

Dependendo do número e da gravidade dos sintomas, 

um episódio depressivo pode ser classificado como leve, 

moderado ou grave. Um indivíduo com um episódio depressivo 

leve terá alguma dificuldade em continuar com o trabalho 

normal e atividades sociais, mas provavelmente não deixará de 

funcionar completamente. Durante um episódio depressivo 

grave, é muito improvável que o sofredor seja capaz de 

continuar com o social, trabalho ou atividades domésticas, 

senão de modo muito limitado. Ambos os tipos podem ser 

crônicos, durante um período prolongado de tempo, com 

recaídas, especialmente se não forem tratados (WHO, 2016). 

A depressão é uma doença altamente incapacitante, que 

pode levar a morte em seus casos mais extremos. Essa 

morbidade acomete um número cada vez maior de pessoas em 
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todo o mundo. Um fato que não é muito difundido é que a 

nutrição tem um papel determinante não apenas na promoção 

da saúde e prevenção desta doença, como também em seu 

tratamento. Um organismo nutricionalmente equilibrado é mais 

resistente e menos suscetível ao adoecimento (SEZINI e GIL, 

2014). 

-Alimentos  no tratamento  de indivíduos com depressão 

O ato de se alimentar vai além da necessidade de 

energia para viver, como falado anteriormente, perpassa por 

diversos estímulos biopsicosocioculturais, e com isso, criam-se 

os hábitos alimentares. É bem comum nos dias de hoje optar 

por alimentos prontos ou quase prontos, industrializados e 

multiprocessados. Isso acontece devido a correria da vida atual, 

onde todos precisam de trabalhar e não tem tempo de preparar 

seu próprio alimento (SOUZA et al, 2017). 

Sobre a associação entre depressão e alimentação, 

todos os indicadores de alimentação não saudável avaliados 

neste estudo foram mais prevalentes nos indivíduos com 

depressão (PHQ-9) menor ou maior e no segmento com o relato 

de humor depressivo perdurando por mais de sete dias. Muitos 

estudos avaliam a relação entre alimentação e doenças 

cardiovasculares, câncer e doenças metabólicas; porém, a 

associação entre padrões alimentares e saúde mental ainda é 

um tema emergente no campo da epidemiologia nutricional 

(BARROS et al, 2017). 

Todos os comportamentos nocivos à saúde estudados, 

à exceção de baixo consumo de frutas, foram mais prevalentes 

nos indivíduos que reportaram humor depressivo com duração 

de mais de sete dias. As razões de prevalência foram 

significativamente mais baixas naqueles em que o humor 

depressivo esteve presente em até sete dias. As prevalências 

de todos os indicadores de comportamentos nocivos à saúde 
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estudada, à exceção de ingestão habitual de álcool três vezes 

ou mais por semana, e baixo consumo de frutas, foram mais 

elevadas nos indivíduos identificados pelo PHQ-9 com 

depressão maior (BARROS et al., 2017). 

Alguns estudos têm apontado associação entre padrões 

de dieta e depressão, o paciente além de entrar em quadro de 

desnutrição, também pode enfrentar a desidratação e a 

carência de macro e micro minerais, agravando o quadro e 

tornando a saúde mais frágil ainda, pelo comprometimento do 

sistema imune (GARCIA e BUSNELLO, 2017). 

A atenção nutricional surge para estes pacientes como 
um importante tratamento alternativo ou complementar, visto 
que determinados nutrientes tem um papel fundamental na 
gênese da depressão. O tratamento nutricional deveria integrar 
a terapia de todos os pacientes deprimidos, pois, além de ser 
livre de efeitos colaterais, também propicia uma melhora global 
na saúde do indivíduo (SEZINI e GIL, 2014). 

O cuidado nutricional precisa considerar o uso de 

diferentes estratégias para chegar a esses pacientes e 

conseguir melhoria do quadro, pois em alguns momentos 

poderemos nos deparar com situações em que e o primeiro 

contato será da equipe de nutrição, portanto o profissional deve 

estar capacitado para enfrentar a situação e ajudar o paciente 

da melhor maneira (GARCIA e BUSNELLO, 2016).  

A terapia nutricional é um tratamento complementar, 

visto que determinados nutrientes tem um papel fundamental 

na depressão, propiciando uma melhora global na saúde do 

indivíduo, ácidos graxos ômega-3, vitaminas do complexo B (B1 

- Tiamina, B2 - Riboflavina, B3 - Niacina, B5 - Ácido 

Pantotênico, B6 - Piridoxina, B7 - Biotina, B9 - Ácido Fólico, 

B11- Folacina e B12 - Cobalamina), minerais e aminoácidos 

(precursores de neurotransmissores) são as carências 
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nutricionais mais comumente observadas em pacientes 

depressivos (LAKHAN e VIEIRA, 2010 apud GARCIA e 

BUSNELLO, 2017).  

Muitos nutrientes estão diretamente envolvidos na 

fisiopatologia da doença, tais como o aminoácido triptofano, o 

mineral magnésio, as vitaminas do complexo B nomeadamente 

as  B6, B9 e B12) e, principalmente, o ácido graxo ômega-3. O 

tratamento nutricional tem a importante vantagem de não 

causar efeitos colaterais indesejáveis nos pacientes. No 

entanto, a terapia nutricional não costuma ser uma opção a ser 

agregada ao tratamento tradicional (SENRA, 2017). 

Garcia e Busnello (2016), relatam que a alface tem 

substâncias encontradas principalmente nos talos das folhas 

como a lactucina e lactupicrina, que atuam como calmantes 

naturais, previnem a depressão e confusões mentais. 

As amêndoas, castanha-do-pará e nozes, ricas em 

selênio, é um forte agente antioxidante que coopera para a 

melhoria dos sintomas de depressão, auxiliando na redução do 

estresse, as quantidades diárias recomendadas são duas a três 

unidades de castanha-do-pará ou cinco unidades de nozes ou 

10 a 12 unidades de amêndoas (Lemgruber, 2013). O leite e o 

iogurte desnatado são ótimas fontes de cálcio, mineral que 

elimina a tensão e auxilia na inibição, controle do nervosismo e 

irritabilidade, é recomendado o consumo de 2 a 3 porções por 

dia (LEMGRUBER, 2013). 

Ovos, leites e seus derivados são alimentos ricos em 

nutrientes como o triptofano, que produz o efeito de relaxar a 

musculatura, além de conter substâncias que ajudam no bom 

humor como as vitaminas do complexo B (tiamina, piridoxina, 

riboflavina, niacina e cobalamina) e ajudando em conjunto a 

memória. Os nutrientes mais encontrados nesses alimentos, 

além das proteínas e aminoácidos (tirosina), são cálcio, ferro, 
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cobre, cromo, zinco, fósforo, vitaminas A (retinol) e D (calciferol) 

e a biotina (TAVARES et al., 2014). 

O papel promissor da intervenção nutricional vem sendo 

muito estudado, como agente adjuvante na melhoria da 

qualidade de vida, aumentando resultados terapêuticos, assim 

como retardamento do aparecimento e progressão da 

depressão. Estudos têm demonstrado que o ômega 3, as 

vitaminas do complexo B e a suplementação com polifenóis 

podem ser usados na terapia antidepressiva por suprimirem a 

neuroinflamação e o estresse oxidativo (NABAVI et al., 2015). 

Lemgruber (2013), em sua pesquisa recomenda duas 

colheres de sobremesa, ao dia de mel, já que o mesmo estimula 

a produção de serotonina, do mesmo modo, indica carnes 

magras e também fala dos carboidratos complexos que devem 

ser ingeridos, com recomendação de 6 a 9 porções diárias, da 

mesma maneira alerta sobre a aveia e centeio, que como são 

ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E, combatem a 

ansiedade e a depressão, com recomendação de, pelo menos, 

três colheres de sopa cheia por dia, do mesmo modo, chama 

atenção pra o consumo da soja combinada com cálcio, pois 

como ela é rica em magnésio, esse mineral combate ao 

estresse porque tem propriedades tranquilizantes naturais. 

Diversos estudos científicos sugerem que algumas 

destas carências nutricionais podem estar relacionadas com a 

disfunção endotelial, influenciando a produção de BDNF, com 

alterações ao nível do funcionamento de neurotransmissores 

como a serotonina e com alterações no stress oxidativo, 

causando mudanças na concentração sérica de marcadores 

inflamatórios. Estes mecanismos foram estudados como 

estando relacionados com a depressão, o que aponta para uma 

relação plausível entre esta doença e a alimentação (SENRA, 

2017). 



NUTRIENTES NO TRATAMENTO  DA DOENÇA DEPRESSIVA 

1061 
 

-Nutrientes 

Ácidos Graxos 

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega- 3 (ω-3) são os 

ácidos graxos preferidos do cérebro e do sistema nervoso.  Na 

depressão, é uma característica do cérebro produzir menos 

neurotransmissores, desse modo na alimentação podem-se 

ingerir fontes de triptofano e ômega-3 (peixes de água salgada 

– salmão, atum e sardinha, castanhas), pois sendo ácidos 

graxos essenciais ao metabolismo, exercem efeito sobre as 

substâncias químicas cerebrais que estão assim relacionadas 

especificamente com o humor (TAVARES et al, 2014). 

Na busca de melhorar os sintomas de ansiedade 

encontramos ainda como auxiliador, os ácidos graxos 

essenciais como o ômega 3 que em um equilíbrio com Ômega 

6 e Ômega 9, estes que são precursores dos eicosanoides 

mediadores inflamatórios lipossolúveis e de ácido 

eicosapentanóico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA), a 

função nutricional, estrutural e reguladora destes ácidos graxos 

poli-insaturados tem impacto significativo nas funções 

fisiológicas do organismo (WAITZBERG, 2015). Pois, a relação 

de níveis baixos de ômega 3, em estados de depressão e 

ansiedade aumentam a produção de citocinas próinflamatórias 

por exposição a situações estressantes, sendo assim, o ômega 

3 em equilíbrio age por diminuir essas ações inflamatórias. 

Estudo de revisão sistemática identificou como fatores 

associados a menor risco de depressão o consumo de folato, 

ômega-3 e ácidos graxos monoinsaturados, de alimentos como 

azeite de oliva, peixes, frutas, legumes, nozes e leguminosas. 

Pesquisa desenvolvida na China identificou menor 

probabilidade de sintomas depressivos nos indivíduos que 

consumiam peixe em pelo menos três dias na semana (WU et 

al., 2016). 
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Em estudo que objetivou explorar as associações entre 

carotenóides, vitamina E, ácidos graxos e os sintomas 

depressivos em um grupo de australianos mais velhos e testar 

o potencial efeito mediado pelos marcadores de inflamação, 

mostrou que as gorduras monoiinsaturadas foram inversamente 

relacionadas com os sintomas de depressão em homens e 

mulheres entre 55 e 85 anos, já as gorduras saturadas foram 

associadas positivamente, este estudo sugere que a inflamação 

é um dos fatores que direciona a associação entre a ingestão 

de ácidos graxos e a depressão, porém não foi encontrado 

relação com o ômega-3 (LAI et al., 2016). 

Vitamina D 

A deficiência de vitamina D possivelmente contribui para 

o aparecimento da depressão e sua suplementação pode trazer 

benefícios ao tratamento, porém mais estudos são necessários 

para tornar viável uma recomendação nesse sentido (PARKER, 

BROTCHIE, 2011, apud SEZINI E GIL, 2014). Um possível 

mecanismo de interação seria o envolvimento do calcitriol na 

síntese de alguns neurotransmissores e na defesa antioxidativa 

do cérebro. A forma ativa da vitamina D estimula a expressão 

de genes da enzima tirosina hidroxilase, que é necessária para 

a produção de noradrenalina. Logo, é possível que o calcitriol 

atue aumentando a disponibilidade do neurotransmissor  

noradrenalina. (PARKER, BROTCHIE, 2011, apud  SEZINI e 

GIL, 2014). 

Aminoácidos 

O aminoácido essencial mais estudado no âmbito da 

depressão é o triptofano. Um ensaio clínico expôs uma amostra 

de 25 estudantes universitários a uma alimentação com baixo 

de teor de triptofano e a uma alimentação com alto teor de 

triptofano, concluindo que um menor consumo deste 
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aminoácido estava associado a uma maior prevalência de 

sintomas depressivos (LINDSETH, CASPERS, 2015). 

Como o neurotransmissor serotonina (5HT), é produzido 

através do aminoácido triptofano, o sistema serotoninérgico 

exerce um papel importante na função orgânica, como na 

modulação da motilidade gastrointestinal, função plaquetária, 

regulação hidroeletrolítica, regulação da sede e apetite, 

ingestão alimentar, balanço energético e ainda regulação das 

emoções e de processos comportamentais (Vedovato et al, 

2014). Por sua vez, temos o neurotransmissor  melatonina que 

é sintetizado a partir do hormônio serotonina como resultado da 

hidroxilação do aminoácido triptofano, este está envolvido na 

regulação do sono e dos ritmos cicardianos, atualmente a 

melatonina é considerada um tradutor do ciclo claro-escuro 

(OLIVEIRA, 2016). 

Darabas (2016), comenta que a dopamina é um 

neurotransmissor sintetizado a partir de uma modificação 

enzimática de um aminoácido chamado tirosina. Este 

neurotransmissor tem a função cerebral associada com a 

motivação, a atenção, a recompensa e os sentimentos de 

prazer. Do mesmo modo que a serotonina ou 5-

hidroxitriptamina (5-HT), que também é um neurotransmissor 

que existe naturalmente no cérebro, possuindo a função de 

conduzir a transmissão de uma célula nervosa (neurônio) para 

outra. A falta dessa substância pode resultar em carência de 

emoção racional, sentimentos de irritabilidade e menos valia 

crises de choro, alterações do sono e uma série de outros 

problemas emocionais. 

Uma boa alimentação é essencial no combate e controle 

da depressão, pois, a mesma ajuda a produzir mais serotonina, 

que dar ao cérebro sensação de bem-estar, aumentando o bom 

humor e sensação de saciedade (LEMGRUBER 2013). 
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Partindo da compreensão que os quadros depressivos 

em seus diferentes estágios estão diretamente relacionados 

com a carência de neurotransmissores como a serotonina, 

dopamina, noradrenalina e acetilcolina, com destaque para a 

serotonina, pode-se afirmar que a introdução de alguns 

alimentos no cardápio habitual do paciente em tratamento para 

controle e minimização dos sintomas da depressão é 

fundamental (TAVARES et al, 2014). 

O chocolate é um alimento produzido tendo como base 

o cacau e nele são encontrados os nutrientes como o cobre, 

manganês, magnésio, açúcares, triptofano e tirosina – que são 

substâncias que estimulam a produção de serotonina. A mistura 

de chocolate e açúcares estimula o pâncreas a liberar insulina, 

facilitando o acesso do triptofano e da tirosina ao cérebro, assim 

aumentando a produção de serotonina (TAVARES et al, 2014). 

Para a produção da serotonina, neurotransmissor 

responsável pela sensação de prazer e bem-estar, há 

necessidade de cofatores fundamentais para sua síntese, como 

o triptofano, magnésio, cálcio, vitamina B6 e ácido fólico, 

portanto, deve-se lembrar que a produção de serotonina não 

substitui o tratamento da doença, com a intervenção 

medicamentosa e terapia. Frutas como melancia, abacate, 

mamão, banana, tangerina e limão são ricas em triptofano, 

sendo ideal a ingesta de três a cinco porções todos os dias 

(LEMGRUBER, 2013). 

Uma pesquisa tratou-se de um estudo de revisão de 

literatura e  demonstra que o triptofano está relacionado à 

melhora do controle sobre o comportamento social em 

indivíduos que sofrem de distúrbios associados a disfunções no 

funcionamento serotoninérgico (STEENBERGEN, et al., 2016; 

ANDRADE et al, 2018). 

Magnésio 
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 A ingestão de magnésio foi positivamente associada aos 

sintomas depressivos, essa associação também foi encontrada 

no estudo de Yary et al., (2016), onde 2320 homens 

apresentaram uma diminuição no risco de desenvolver 

depressão quando relataram uma ingestão média de magnésio 

(entre 414,3 e 430,5 mg/dia). A alta ingestão (entre 493,6 e 

563,7 mg/dia) do mesmo ofereceu cerca de 50% de diminuição 

do risco de receber diagnóstico da doença, concluindo-se, 

portanto que a ingestão alimentar de magnésio pode ter 

associação com o risco de desenvolver depressão e a ingestão 

média do mesmo pode ser fator protetor contra estes sintomas. 

Alguns mecanismos explanatórios do efeito do magnésio 

no risco de depressão incluem a sua possível função na 

regulação dos sistemas de resposta ao stress, o seu efeito de 

modulação da neurotransmissão, no aumento do BDNF e na 

diminuição dos níveis de marcadores inflamatórios (YARY et al, 

2016). 

Vitaminas 

Para tanto, às vitaminas e minerais são micronutrientes 

importantes para ajudar na metabolização de macronutrientes 

e nos seus produtos finais, das quais são o magnésio e 

vitaminas do complexo B, que também auxiliam na 

reconstrução de tecidos inclusive no cérebro e sistema nervoso, 

elas participam na conversão de glicose em energia, na síntese 

de serotonina e melatonina e liberação de neurotransmissores 

(VITOR, PINHÃO, 2014). 

As vitaminas do complexo B, são conhecidas como 

valorosas para a saúde neurológica e cerebral, e as melhores 

fontes de folato, encontram-se no levedo de cerveja, 

cogumelos, espinafre, brócolis, aspargos, couve-de-bruxelas, 

couve e outras verduras, legumes, fígado e suco de laranja, já 
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a cobalamina (B12) é encontrada apenas em fontes animais 

(HOOGENDIJK et al, 2008 apud GONÇALVES et al, 2017). 

Em uma amostra randomizada de pacientes 

diagnosticados com depressão e níveis elevados de 

homocisteína, foram suplementados com vitamina B1, B2, B3, 

B5, B6, B12, folato, PABA, biotina e inositol, apresentando 

melhora contínua na saúde mental em relação ao grupo 

placebo, que apresentou melhora nos sintomas depressivos 

durante os primeiros trinta dias, porém não se manteve até o 

segundo mês de pesquisa (LEWIS et al., 2013). 

As associações entre o consumo de vitamina B6 e B12 e 

os sintomas depressivos ainda não estão claras, os estudos 

mostram divergência entre os tipos populacionais. A vitamina 

B12, apresentou mais resultados positivos, e sua relação com 

a elevação da homocisteína também foi demonstrada 

(DOMINGUEZ, PORTO, 2016). 

Grande parte dos estudos que avaliam a relação da 

ingestão de vitamina B9, com os sintomas depressivos 

apresentam significância positiva, porém mais prevalentes no 

sexo masculino. O modo de ingestão da vitamina também 

apresentou diferença nos resultados, onde a ingestão do folato 

natural dos alimentos foi inversamente proporcional aos 

sintomas depressivos, diferentemente da suplementação com 

folato e do ácido fólico (DOMINGUEZ, PORTO, 2016). 

Zinco  

Os estudos também mostraram relação entre a ingestão 

de zinco e os sintomas depressivos, pois aqueles que 

consomem maior quantidade deste micronutriente 

apresentaram menores chances de desenvolver a doença. Em 

estudo recente avaliando dois grupos populacionais 

australianos, os pesquisadores perceberam que no grupo com 

homens e mulheres entre 55 e 85 anos, estar consumindo zinco 
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em uma quantidade entre 7,59 mg/dia e 21,08 mg/dia foi 

associado com a redução de 50% de desenvolver depressão, 

enquanto quem consumia mais de 21,08 mg/dia deste 

micronutriente não teve melhora. Já no segundo grupo de 

mulheres entre 56 e 61 anos, uma redução de 30% nas chances 

de depressão foram encontradas entre aquelas que não 

apresentavam baixa ingestão de zinco, menor que 5,94 mg/dia. 

Os dois grupos mostraram que uma baixa ingestão de zinco foi 

associada com a maior incidência de depressão (VASHUM et 

al., 2014). 

Selênio  

A depressão e o selênio podem estar associados tanto 

positivamente quanto negativamente, os estudos demonstram 

que a baixa ingestão deste pode ser preditiva aos sintomas 

depressivos, assim como os altos níveis também podem 

aumentar as chances de apresentarem a doença. 

Diferentemente do encontrado por Colangelo et al. (2014), onde 

áfrico-americanos e caucasianos, demonstraram associação 

positiva entre os elevados níveis de selênio nas unhas dos pés 

com a presença dos sintomas depressivos, os participantes 

com alto nível deste micronutriente comparado com os 

participantes com baixos níveis apresentaram mais chances de 

depressão durante os 20 anos de estudo. 

Ferro  

O ferro não foi relacionado com os sintomas depressivos 

em mulheres, porém os homens apresentaram maiores taxas 

de depressão com o aumento de ferro sérico. Em um estudo 

transversal com 1061 participantes adultos jovens, o ferro 

corporal não foi significantemente preditivo de sintomas 

depressivos em mulheres, porém homens com mais sintomas 

apresentavam taxas elevadas de ferro sérico, sugerindo que o 
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aumento de ferro no organismo destes pode estar relacionado 

com os sintomas depressivos (RICHARDSON et al, 2015).  

CONCLUSÕES  

A partir das evidencias cientificas apresentadas, pode-se 

afirmar que  uma alimentação balanceada, rica e diversificada 

em compostos bioativos, pode auxiliar na prevenção e  no 

tratamento da depressão, isso  reduz a presença de sintomas e 

características negativas destrutivas  da doença, além de servir 

de suporte para o tratamento farmacológico, otimizando o 

tratamento e prognóstico de pessoas com  quadro de 

depressão. Portanto, a prática de uma alimentação funcional, 

além de não ser invasiva, traz um ótimo prognóstico da doença. 

A terapia nutricional, além de ter a vantagem de ser livre 

de efeitos colaterais, essa intervenção é relativamente mais 

barata quando comparada aos vários medicamentos, é mais 

fácil de administrar, de melhor  aceitação  para  os indivíduos 

acometidos em geral e traz benefícios não só para condições 

psiquiátricas, mas também propiciam uma melhora global na 

saúde do indivíduo. O profissional habilitado para prescrever 

uma alimentação saudável e balanceada, é o nutricionista,  pois 

é preciso  sempre melhorar a qualidade de vida e assegurar o 

bem estar de um paciente depressivo. 

Finalmente, pode-se concluir, que  mesmo com o 

pequeno número de estudos avaliados nesta pesquisa,  a 

terapia nutricional pode ser eficaz no tratamento e prevenção 

da doença depressiva, porem mais estudos e pesquisas  sobre 

o papel da nutrição em doenças psiquiátricas são necessários, 

ainda são poucos os trabalhos, principalmente no Brasil, que se 

proponham a estudar essa relação entre alimentação e 

depressão.  

 

  



NUTRIENTES NO TRATAMENTO  DA DOENÇA DEPRESSIVA 

1069 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRADE, E. A. F.; SANT’ANNA, L. C.; ALMEIDA, N. C.; VENTURI, I.; 

BRUSTULIM, L. J. R.; D’ALMEIDA, W. O. L-Triptofano, ômega 3, magnésio 

evitaminas do complexo B na diminuição dos sintomas de ansiedade. 

Revista Multidisciplinar e de Psicologia, vol.12, n.40, 2018. 

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais DSM-V. 5. ed. Porto Alegre, RS: 

Artmed, 2013. 

ASSUMPÇÃO, G. L. S.; OLIVEIRA, L. A.; SOUZA, M. F. S. Depressão e 

suicídio: uma correlação. Pretextos - Revista da Graduação em 

Psicologia da PUC Minas. v. 3, n. 5, jan./jun. 2018. 

BARROS, M. B. A.; LIMA, M. G.;, AZEVEDO, R. C. S.; MEDINA, L. B. P.; 

LOPES, C. S.; MENEZES, P. R.; MALTA, D. C. Depressão e 

comportamentos de saúde em adultos brasileiros – PNS 2013. Rev Saude 

Publica. 2017. 

CARVALHO, I.P.A; CARVALHO, C.G.X; LOPES, J.M.C. Prevalência de 

hiperutilizadores de serviços de saúde com histórico positivo para depressão 

em Atenção Primária à Saúde. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2015. 

CHOWDHURY, P.P.; MAWOKOMATANDA, T.; XU, F.;GAMBLE, S.; 

FLEGEL. D.; PIERANNUNZI, C., ET AL. Surveillance for certain health 

behaviors, chronic diseases, and conditions, access to health care, and 

use of preventive health services among states and selected local areas 

- Behavioral Risk Factor Surveillance System. MMWR Surveill Summ. 

2016. 

COLANGELO, et al. Selenium exposure and depressive symptoms: the 

Coronary Artery Risk Development in Young Adults trace element 

study. Neurotoxicology, Estados Unidos da América, v. 41, n.1, p. 167-174, 

março. 2014. 

DARABAS, I. Importância da prática de exercício físico regular para 

pessoas com depressão. 2016. 

DOMINGUEZ, N. L.; Porto, E. B. S. A depressão e sua relação com os 

nutrientes. Brasília, 2016. 

GARCIA, M. C. R.; BUSNELLO, M. B. A depressão e o não comer: revisão 

de literatura a partir de experiência em estágio. 2017. 

GODINHO, W.D.N.; NASCIMENTO, R.F. Percepção dos praticantes de 

exercício físico sobre a relação entre a prática regular do exercício e a 



NUTRIENTES NO TRATAMENTO  DA DOENÇA DEPRESSIVA 

1070 
 

diminuição do grau de depressão. Coleção Pesquisa Em Educação 

Física, Várzea Paulista. (2016). 

GONÇALVES, A. M. C. et al. Prevalência de depressão e fatores associados 

em mulheres atendidas pela Estratégia de Saúde da Família. 2017. 

HALVERSON, J.L.; BHALLA, R.N.; MORAILLE-BHALLA, P.; ANDREW. 

L.B.; LEONARD, R.C. Depression. 2017. 

HELLWIG, N.; MUNHOZ, T. N.; TOMASI, E. Sintomas depressivos em 

idosos: estudo transversal de base populacional. Ciência & Saúde 

Coletiva, 2016. 

HOOGENDIJK, K. J, et al. Depression is associated with decreased 25- 

hydroxyvitamin D and increased parathyroid hormone levels in older 

adults. Arch Gen Psychiatry , 2008. 

KOLVALSKI, A. An economic theory of suicide. The journal of political 

economy. 2015. 

LAI, et al. Inflammation mediates the association between fatty acid intake 

and depression in older men and women. Nutr Res., Austrália, v. 36,  

março,  2016. 

LAKHAN, S. E.; VIEIRA, K. F. Terapias nutricionais para transtornos 

mentais/ Nutritional therapies for mental disorders. Nutr. Journal, Los 

Angeles, v.7, n.2, jan. 2010. 

LEMGRUBER, R. 12 alimentos para combater a depressão. 2013. 

LEWIS, et al. The effect of methylated vitamin B complex on depressive 

and anxiety symptoms and quality of life in adults with depression. 

ISRN Psychiatry, Flórida, janeiro. 2013. 

LIMA, A. M. P.; RAMOS, J. L. S.; BEZERRA, I. M. P.; ROCHA, R. P. B.; 

BATISTA, H. M. T.; PINHEIRO, W. R. et al. Depressão em idosos: uma 

revisão sistemática da literatura. Rev Epidemiologia e Controle de 

Infecção. 2016. 

LINDSETH, G.; CASPERS, J. The effects of dietary tryptophan on 

affective disorders. Archives of psychiatric nursing. 2015. 

LÓPEZ, et al. Nutrient intake and depression symptoms in Spanish 

children: The ANIVA study. Int J Environ Res Public Health, Madri, v. 13, 

n. 3, p. 352- 363, março. 2016. 

MÁXIMO, G. C. Aspectos sociodemográficos da depressão e utilização 

de serviços de saúde no Brasil. 2010. Belo Horizonte, 2010. 

MORAES, R. W. Determinantes e construção do comportamento 

alimentar: uma revisão narrativa da literatura. 2014. 



NUTRIENTES NO TRATAMENTO  DA DOENÇA DEPRESSIVA 

1071 
 

MOTTA, C. C. L.; MORÉ, Campo, C. L. O.; NUNES, C. H. S. S. O 

atendimento psicológico ao paciente com diagnóstico de depressão na 

Atenção Básica/Psychological assistance provided to patients diagnosed 

with depression in primary care. Ciência & Saúde Coletiva, 2017. 

NABAVI, et al. Natural products, micronutrients, and nutraceuticals for the 

treatment of depression: A short review. Nutr Neurosci., Irã, v. 18, n. 1, p. 

1- 15, novembro. 2015. 

OLIVEIRA, D. G.; SANTOS F. L.; EVANGELISTA, W. L. S.; Scoss, D. M. 

(2016). Os benefícios da atividade física para indivíduos portadores de 

depressão. REVISTA UNIÍTALO EM PESQUISA.  

PARKER, G.; BROTCHIE, H. “D” for depression: Any role for vitamin D?. 

Acta. Psychiatr. Scand. Sydney, v.124, n.4, p. 243-249, oct. 2011. 

RICHARDSON, et al. Higher body iron is associated with greater 

depression symptoms among young adult men but not women: 

observational data from the daily life study. Nutrients, Nova Zelândia, v. 

7, agosto. 2015. 

SENRA, I. C. R. Alimentação e Depressão. Porto, 2017 

SEZINI, A. M.; GIL, C. S. G. C. Nutrientes e depressão. Vita et Sanitas, 

Trindade-Go, n.08, jan-dez./2014. 

SOUSA, J. S. Epidemiologia, etiopatogenia, diagnóstico e tratamento 

farmacológico da depressão em Portugal. Universidade Fernando 

Pessoa, Porto, 2015. 

SOUZA, D. T. B.; LÚCIO, J. M.; ARAÚJO, A. S. Ansiedade e alimentação: 

uma análise interrelacional. 2017. 

STEENBERGEN, L., et al. Tryptophan supplementation modulates social 

behavior: A review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 64.maio 

2016. Elsevier BV. 

STOPA, S. R.; MALTA, D. C.; OLIVEIRA, M. M.; LOPES, C. S.; MENEZES, 

P. R.; KINOSHITA, R. T. Prevalência do autorrelato de depressão no brasil: 

resultados da pesquisa nacional de saúde, 2013. REV BRAS EPIDEMIOL 

DEZ 2015. Disponível em: 

https://www.scielosp.org/pdf/rbepid/2015.v18suppl2/170-180/pt > Acesso 

em : 24/10/2018 

TAVARES, D. S.; FLAMINI, D. T.; SOUZA, R. M. Nutrição no tratamento dos 

processos depressivos. Revista Funec Científica – Nutrição, Santa Fé do 

Sul (SP), v.2, n.3, jul./dez. 2014. 

https://www.scielosp.org/pdf/rbepid/2015.v18suppl2/170-180/pt


NUTRIENTES NO TRATAMENTO  DA DOENÇA DEPRESSIVA 

1072 
 

VASHUM, et al. Dietary zinc is associated with a lower incidence of 

depression: Findings from two Australian cohorts. J Affect Disord., 

Austrália, v.166, n.1, p. 249-257, setembro. 2014. 

VEDOVATO, K. et al. O eixo intestino-cérebro e o papel da serotonina. 

Arquivos de Ciências de Saúde da Unipar, Umuarama, v. 18, n. 1, abr. 2014.  

VITOR, R. F.; PINHÃO, S. Terapêuticas Nutricionais na promoção da 

estabilidade emocional e desenvolvimento cognitivo. Cadernos de 

Investigação Aplicada, Campo Grande, nov. 2014. 

WAITZBERG, D. L. Ômega 3: o que existe de concreto. Researchgate, 

São Paulo, v. 1, 08 jul. 2015. 

WILLIAMS, R. J, et al: Flavonoids: antioxidants or signaling molecules? .Fre 

Radic Biol Med. 2004. 

World Health Organization [WHO]. Ficha normativa no. 369 outubro de 

2015.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Depression, 2016. 

WU, D.; FENG, L.; GAO, Q.; LI, J.L.; RAJENDRAN, K.S.; WONG, J.C., et al. 

Association between fish intake and depressive symptoms among 

community-living older Chinese adults in Singapore: a cross-sectional study. 

J. Nutr Health Aging. 2016. 

YARY, et al. Dietary magnesium intake and the incidence of depression: 

a 20- year follow-up study. J Affect Disord., Finlândia, v. 193, n. 1, p. 94-

98, março. 2016. 

 
 



OFICINA DE SABERES - CONSTRUINDO O DIALÓGO SOBRE A 
ALIMENTAÇÃO E SUAS DIFERENTES DIMENSÕES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

1073 
 

CAPÍTULO 56 
 

OFICINA DE SABERES - CONSTRUINDO O 
DIALÓGO SOBRE A ALIMENTAÇÃO E 
SUAS DIFERENTES DIMENSÕES: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Lucas Alves Carneiro dos SANTOS ¹ 

Luana Martiniano da SILVA² 

Karoliny Brito SAMPAIO ³ 
¹ Graduando em nutrição, UFPB; ² Nutricionista, residente em Saúde da Família e 

Comunidade, FCM; ³ Mestranda em Ciências da Nutrição, UFPB.  
karolbsampaio@gmail.com 

 

RESUMO: A alimentação compõe um dos requisitos básicos 
para a manutenção da saúde e sobrevivência humana, logo 
trata-se de um direito de todos. O acesso a alimentos de 
qualidade em quantidade suficiente deve ser de forma regular 
e permanente para todos os indivíduos. Diante disso, este 
trabalho teve como objetivo relatar a experiência de uma oficina 
de saberes, construindo um diálogo sobre práticas promotoras 
da alimentação adequada e saudável. Este trabalho tem caráter 
qualitativo e faz um relato de experiência à cerca do 
desenvolvimento de uma oficina de educação alimentar e 
nutricional, intitulada “oficina de saberes - construindo o dialogo 
sobre a alimentação e suas diferentes dimensões”, como parte 
integrante do curso de práticas integrativas em saúde, realizada 
em uma unidade básica de saúde da família do município de 
João Pessoa-PB. A oficina aconteceu em dois encontros, 
durante o turno da tarde, no mês de maio de 2017. A atividade 
de educação alimentar e nutricional construída por meio de uma 
oficina de saberes e com foco nas dimensões da segurança 
alimentar e nutricional teve excelente participação, podendo ser 
considerada uma ótima ferramenta para propiciar o debate de 
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forma ativa e uma construção coletiva de sabres e práticas no 
tocante a temática alimentação. 
Palavras-chave: Educação alimentar e nutricional. 
Sustentabilidade. Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação constitui requisito básico para a 

manutenção da saúde e sobrevivência da vida humana, logo 

trata-se de um direito de todos. Sobre este direito, a 

Constituição Federal, incluiu em seu artigo 6º, por meio da 

Emenda nº 64, a alimentação enquanto direito social, (BRASIL, 

2010), dando um maior respaldo e garantia para a construção 

de ações e programas voltados a promoção do Direito Humano 

a uma Alimentação Adequada e Saudável – DHAA. 

O DHAA constitui o direito humano inerente a todas as 

pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito (seja 

diretamente ou através de aquisições financeiras) a alimentos 

seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e 

suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo 

e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas 

dimensões física e mental, individual e coletiva.  

A alimentação é entendida como fator determinante e 

condicionante de saúde, e diante disso, as ações voltadas para 

a sua promoção devem ser de caráter transversal às ações de 

saúde, ou seja, devem envolver os diferentes atores e setores 

da sociedade, levando em consideração o seu impacto na 

saúde e para o Sistema Único de Saúde- SUS (BRASIL, 1990; 

BRASIL, 2006; SILVA et al., 2014). 

A sociedade brasileira vivenciou uma rápida transição 

nutricional, saindo de altas taxas de desnutrição que persistiu 



OFICINA DE SABERES - CONSTRUINDO O DIALÓGO SOBRE A 
ALIMENTAÇÃO E SUAS DIFERENTES DIMENSÕES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

1075 
 

até a década de 70, para alta prevalência de excesso de peso 

e obesidade no século 21, evidenciando mudanças nos padrões 

e comportamentos alimentares da população. 

Diante disso, com o propósito de construir uma nova 

abordagem para atuar no combate aos problemas relacionado 

à alimentação – fome, pobreza, carências nutricionais, 

obesidade e doenças crônicas bem como na promoção da 

alimentação adequada e saudável, o ministério da Saúde, 

aprovou em 1999 a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

– PNAN, sendo esta atualizada em 2011, sob a Portaria nº 

2715/2011. Publicou ainda, a Lei 11.346/2006 – Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN (BRASIL, 2006) 

e o Decreto 7.272/2010 que institui a Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN (BRASIL, 2010). 

Tanto a Lei como o Decreto apresentam, entre as suas bases 

diretivas, o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição 

no sistema de saúde.  

A PNAN e a PNSAN têm como propósitos a melhoria das 

condições de alimentação, nutrição e saúde da população 

brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares 

adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a 

prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à 

alimentação e nutrição, além disso, visa assegurar o direito 

humano a alimentação adequada a todas e todos os habitantes 

do território brasileiro, promovendo a soberania. 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na 

realização do direito de todos os indivíduos  ao acesso regular 

e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
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de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(BRASIL, 2006). 

Mediante a realidade brasileira, onde o excesso de peso 

e obesidade alcançam aproximadamente 56% e 20%, 

respectivamente, na população adulta, e somando-se a isso, 

encontram-se as crianças e adolescentes que vem sofrendo 

com esse problema nas últimas décadas, influenciados pelo 

bombardeio de informações advindos do marketing e 

propagandas que  influenciam para o consumo cada vez maior 

de alimentos processados e ultraprocessados, sendo estes, 

grandes responsáveis pela elevada prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis (como diabetes e hipertensão), 

colocando estas como as principais causas de 

morbimortalidade no país (BURLANDY et al., 2014; DIAS et al., 

2017; SANTOS et al, 2018). 

Diante dessa conjuntura, em 2014 foi lançada uma nova 

versão do Guia Alimentar Para a População Brasileira (BRASIL, 

2014), documento voltado para os profissionais de saúde e para 

toda a população, que traz os 10 passos para a alimentação 

adequada e saudável, onde os alimentos não mais são 

trabalhados pelas pirâmides alimentares, mas agora, através de 

uma classificação nova: in natura, minimamente processados, 

processados e ultraprocessados, destacando para o fato de os 

dois primeiros devem ser a base da alimentação em 

detrimentos dos últimos.  Além disso, destaca-se a valorização 

da agricultura familiar e do consumo de alimentos de base 

agroecológica, do respeito a cultura local, diversidade e 

soberania alimentar bem como da comensalidade, sendo por 

isso, o guia alimentar, uma referência para outros países. 
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Dialogar a alimentação e a nutrição nos diferentes 

grupos sociais, utilizando de ferramentas como a Educação 

Popular em Saúde, é de extrema importância para fortalecer as 

discussões à cerca do direito a alimentação adequada e da 

SAN, assegurando maior autonomia, empoderamento, 

participação e controle social nas decisões regulatórias de 

alimentação e nutrição, e saber as políticas de redução de 

agrotóxicos em lavouras, sementes transgênicas, redução do 

desperdício de alimentos, regulamentação das propagandas 

voltadas para o público infantil e as políticas relacionadas ao 

enfrentamento das doenças crônicas (ALVES; JAIME, 2014). 

Logo, levando em consideração que a intersetorialidade 

juntamente ao controle social torna-se, portanto, peças 

fundamentais para que as políticas de alimentação e nutrição 

consigam avançar mediante a realidade atual e ainda, para a 

transformação da mesma, este trabalho teve como objetivo 

relatar a experiência de uma oficina de saberes, por meio da 

construção de diálogo com a comunidade e de práticas 

promotoras da alimentação adequada e saudável.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho tem caráter qualitativo e faz um relato de 

experiência, à cerca do desenvolvimento de uma oficina de 

educação alimentar e nutricional, intitulada “oficina de saberes 

- construindo o dialogo sobre a alimentação e suas diferentes 

dimensões”, como parte integrante do curso de práticas 

integrativas em saúde, realizada em uma unidade básica de 

saúde da família do município de João Pessoa-PB. A oficina 
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aconteceu em dois encontros, durante o turno da tarde, no mês 

de maio de 2017. 

Esta atividade envolveu todos os participantes do curso, 

no qual caracterizou-se por um público heterogênio, de ambos 

os sexos, de diferentes idades, sendo estes profissionais da 

própria unidade de saúde, profissionais de outras unidades e 

estudantes universitários. 

No primeiro encontro, procurou-se aproximar os 

participantes do conceito de alimentação e das diferentes 

dimensões da SAN. Para isso foram confeccionadas 13 placas 

(Figura 1) com 6 frases e as demais foram palavras chaves: 

soberania alimentar; comida de verdade; cultura e alimentação; 

alimentação e meio ambiente; publicidade e alimentação; 

alimentos orgânicos e agricultura familiar; alimentação 

adequada e saudável.  

A atividade envolveu 28 participantes, que foram 

divididos em 4 grupos, e cada um dos grupos escolheram as 

plaquinhas de forma aleatória, onde 3 grupos ficaram com 3 

plaquinhas e 1 grupo com 4, dessa forma, todas as plaquinhas 

foram contempladas na atividade.  

Os grupos tiveram um tempo de 15 a 30 minutos para 

discutirem entre si as palavras e frases escolhidas. Este 

encontro teve duração total de 2 horas.  
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Figura 1. Plaquinhas com as temáticas e frases utilizadas na 
oficina. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

No segundo encontro, a proposta foi trabalhar o 

aproveitamento integral dos alimentos, e para essa atividade 

foram desenvolvidas algumas preparações culinárias com a 

utilização de partes não convencionais dos alimentos (bagaço 

do caju, cascas de abacaxi e banana), mostrados na figura 2. 

Para a execução da oficina, utilizou-se da metodologia 

ativa da Educação Popular em Saúde, de Paulo Freire 

(FREIRE, 2001), visando a construção coletiva do saber entre 

profissionais e usuários do curso. Assim como também, o Guia 

Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) 

utilizados como instrumentos orientadores para as atividades 

realizadas na oficina. Os documentos referências que 

embasaram a discussão, foram os cadernos de educação 

popular em saúde; guia alimentar para a população brasileira; 

as políticas de alimentação e nutrição (PNAN; LOSAN; PNSAN) 



OFICINA DE SABERES - CONSTRUINDO O DIALÓGO SOBRE A 
ALIMENTAÇÃO E SUAS DIFERENTES DIMENSÕES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

1080 
 

e demais políticas correlacionadas, que foram citadas ao longo 

da discussão. 

 

Figura 2. Preparações culinárias utilizando integralmente os 
alimentos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira atividade, os grupos reunidos (figura 3), 

discutiram entre eles as suas percepções, visões e experiências 

à cerca das temáticas abordadas, apresentadas por meio das 

plaquinhas. Esse momento foi importante para uma melhor 

socialização do grupo bem como para uma aproximação mais 

íntima da temática alimentação. Os grupos foram orientados a 

correlacionar todas as frases, afim de uma compreensão ampla 

das dimensões da SAN.  
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Figura 3. Participantes reunidos em grupos desenvolvendo a 
atividade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Após o tempo estimado, os grupos se desfizeram e deu 

lugar a uma grande roda de conversa para que houvesse um 

compartilhamento e diálogo coletivo. Nesta perspectiva, os 

grupos iniciaram a discussão sobre as temáticas escolhidas, 

onde o grupo 1, escolheu os temas alimentação e 

meio ambiente,  alimentação adequada e saudável e a   

frase “É importante que sejamos críticos sobre as informações 

que chegam até nós sobre alimentação e nutrição”.  

O grupo trouxe como entendimento, o fato de que a 

forma de plantio impactará na qualidade da alimentação e que 

a utilização de substâncias químicas como pesticidas, 

contaminam todo o solo, trazendo prejuízos ao meio ambiente. 

Além disso, também falaram sobre a importância de buscarem 

sempre por profissionais de saúde para checarem se as 

informações que são veiculadas na mídia são verdadeiras. 
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O grupo 2, decidiu pelas temáticas comida de verdade, 

alimentos orgânicos e agricultura familiar e a frase “Alimentação 

é mais que nutriente”. Essas três temáticas estão intimamente 

ligadas, uma vez que, quando valorizamos a agricultura familiar, 

incentivamos o consumo da comida de verdade, sem 

agrotóxicos, que não agride o meio ambiente, que respeita a 

cultura local e que será comercializada no período de 

maturação adequada, estando nutricionalmente mais completa 

(CARNEIRO, 2015). 

Para o grupo, a questão maior que dificulta o consumo 

de alimentos orgânicos pelas pessoas é a acessibilidade, tanto 

de locais, quanto de preços para obtenção. E também 

trouxeram a necessidade da valorização do agricultor rural para 

ampliar a oferta desses alimentos mais naturais para a 

população. A frase do grupo 2 remete ao fato de que a 

alimentação traduz diferentes significados e sentimentos e que 

o ato de se alimentar, tem uma forte implicação social, 

perpassando o biológico (AZEVEDO, 2017).  

O Grupo 3, entrou no debate junto ao segundo grupo, 

visto que as plaquinhas escolhidas, fizeram uma 

complementação do que estava sendo abordado pelo grupo 2 -  

cultura e alimentação e duas plaquinhas, com as seguintes 

frases " 70% dos alimentos consumidos em todo o país são 

produzidos pelos pequenos agricultores rurais, promovendo 

geração de   renda, reduzindo a fome e o uso de agrotóxicos” 

e “Todos os  povos têm o direito de decidir sobre o que e 

como produzir e  consumir seus alimentos”.  

O grupo soube fazer colocações bem pertinentes sobre 

a cultura alimentar, reportando histórias de preparações 

culinárias da infância e da família, evidenciando a forte relação 
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que a cultura tem sobre hábitos e costumes alimentares. Sobre 

a última frase, gerou-se uma discussão bem interessante entre 

os grupos a cerca dos alimentos transgênicos e da necessidade 

de maior autonomia dos produtores e da população como um 

todo sobre a produção e consumo de alimentos. 

Por fim, o grupo 4 escolheu discutir sobre a publicidade 

e alimentação, soberania alimentar e duas plaquinhas: “todos 

têm direito a uma alimentação de qualidade e em quantidade 

adequada” e “1,3 bilhões de toneladas de alimentos são 

jogados no lixo, enquanto 815 milhões de pessoas passam 

fome no mundo” (FAO, 2017).  O grupo trouxe o fato de que a 

mídia tem forte influência nas escolhas alimentares, 

principalmente das crianças e essa fala, gerou um debate entre 

todos os grupos, dividindo opiniões, onde levantou-se o 

questionamento do posicionamento da sociedade para barrar 

esse tipo de situação. Por outro lado, o grupo trouxe a crítica de 

que as indústrias de alimentos estão no seu direito de vender 

seus produtos.  

Mediante o debate, foi justificado que o objetivo da 

atividade não foi eleger culpados ou vilões da alimentação, mas 

sim gerar a reflexão crítica de como as informações e os meios 

de comunicação (principalmente as propagandas) repercutem 

nas nossas escolhas alimentares e que é de estrema 

importância  que haja uma regulamentação da publicidade de 

alimentos voltada para o público infantil, uma vez que, esse 

público não tem autonomia para decidir, ainda, sobre suas 

escolhas alimentares, sendo fortemente influenciadas pelas 

propagandas de alimentos industrializados, o que segundo 

dados do ministério da saúde, tem contribuído para o aumento 
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exorbitante de obesidade e doenças crônicas nesta fase da vida 

(DIAS et al., 2017).   

A soberania alimentar, foi a temática que teve menos 

compreensão, e que o grupo não soube dizer com clareza o que 

significava e mediante isso, foi explicado a todos como a 

soberania alimentar está embutida na discussão pelo direito a 

uma alimentação de qualidade em todos os aspectos e que o 

grupo 3 havia trazido o conceito em sua discussão. Um país 

que promove soberania alimentar permite que a sua população 

tenha autonomia para produzir seu próprio alimento. O 

investimento na agricultura familiar, na reforma agrária, e a 

diminuição da utilização de pesticidas nas lavouras, dos 

transgênicos são caminhos para a promoção do DHAA 

(BRASIL, 2015). 

Já em relação ao debate sobre o desperdício de 

alimentos, foi levando a reflexão com o grupo, mostrado na 

figura 4, sobre a importância de repensarmos nossas ações e 

atitudes diárias diante da nossa alimentação para não 

contribuirmos com o desperdício que tem impacto econômico e 

social tão negativos. É um paradoxo que vivenciamos, visto que 

somos o país com a maior diversidade e oferta de alimentos do 

mundo, porém, desperdiçamos uma parcela bem considerável 

desses alimentos. Por outro lado, temos uma parcela 

considerável da população vivendo na pobreza e extrema 

pobreza, expostos a grave insegurança alimentar e nutricional. 

É importante destacar que, apesar da redução 

significativa de pessoas que passam fome no Brasil, 

observados na última década, a fome ainda afeta, cerca de 5,2 

milhões de pessoas no país, sendo necessários maiores 

esforços das políticas públicas sociais para alcançarem a meta 
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de erradicação da fome e má nutrição até 2030, compromisso 

firmado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) (ONU BRASIL, 2017; FAO, 2017). 

 

Figura 4. Discussão da atividade: reflexões sobre as temáticas. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2017). 

 

Para finalizar o primeiro encontro, alguns participantes 

foram convidados a recitarem as estrofes do cordel de 

segurança alimentar, de autoria de Juvaldino Nascimento da 

Silva e presente no documento de referência da quinta 

conferência nacional de segurança alimentar e nutricional, 

realizado em 2015, com a temática comida de verdade – no 

campo e na cidade (BRASIL, 2015, p.4): 

 
Queremos vossa atenção 

Nesses versos popular 

Rimado ou sem a rima 

Queremos manifestar 

O conceito que temos 

De segurança alimentar 
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Todo mundo tem direito 

De poder se alimentar 

Com alimentos saudáveis 

Todo dia e sem parar 

Respeitando os costumes 

E a cultura do lugar 

 
A agricultura familiar 

É quem produz alimentos 

Mas precisa ter a terra 

A água e implementos 

Sem agredir a natureza 

Dando a ela seu sustento 

 

Adquirindo terra e água 

Alguns problemas vão acabar 

Principalmente a fome 

E a obesidade popular 

Trazendo paz e saúde 

Para o povo do nosso lugar 

 

Para acabar com a fome 

E também a obesidade 

As doenças associadas 

Da nossa sociedade 

Precisamos de alimentos 

Saudáveis e em quantidade 

 

O direito alimentar 

É parte fundamental 

De condições necessárias 

Mas também essencial 

De forma igualitária 

E não discriminal 

 

Todo País tem direito 
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À soberania alimentar 

Produção e distribuição 

É garantia, a Lei nos dá! 

Cabe aos nossos governantes 

Fazer isso funcionar 

 

Refletindo sobre a importância da alimentação 

sustentável, e sendo o aproveitamento integral dos alimentos 

uma alternativa possível e eficaz para o combate ao desperdício 

e promoção da segurança alimentar e nutricional, pensou-se 

como atividade para o segundo encontro, uma oficina com 

preparações culinárias utilizando as partes das frutas que 

geralmente vão para o lixo, dentre elas as cascas. Para isso, 

preparou-se um bolo de casca de banana, hambúrguer de 

casca de banana, ensopado de bagaço do caju e suco de casca 

de abacaxi.  

As cascas das frutas fornecem a maior parte de fibras, 

vitaminas, minerais e compostos bioativos, como os 

antioxidantes, componentes fundamentais a manutenção da 

saúde, em especial, a cardiovascular, tonando importante a sua 

ingestão diária na alimentação (BERNAUD; RODRIGUES, 

2013). 

Inicialmente, foi compartilhado em roda de conversa as 

experiências dos grupos sobre a utilização de partes não 

convencional, como folhas, talos, sementes e cascas de frutas 

e hortaliças. Os grupos trouxeram vários relatos sobre a 

utilização de algumas partes dos alimentos, sendo que os talos 

e sementes foram os que menos foram utilizados, segundo, 

relatado pelo grupo, justificado pelo desconhecimento de suas 

utilizações em receitas. Faz-se cada vez mais, necessário o 

incentivo a atividades de educação alimentar e nutricional 
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voltados ao uso integral dos alimentos, como prática promotora 

da alimentação adequada e saudável. 

Para instigar a curiosidade do grupo, primeiro solicitou-

se que os participantes degustassem as preparações e 

buscassem adivinhar o ingrediente principal da receita, que no 

caso, seria a casca e o bagaço dos frutos.  Foi observado, por 

parte de muitos participantes a surpresa quando descobriram 

que tinham consumidos preparações culinárias com cascas, 

pois, segundo eles, estavam todas as preparações muito 

saborosas.  

Esse tipo de atividade também colabora para a quebra 

do preconceito em utilizar partes, antes, vistas como “restos” e 

promove a reflexão de que usar o alimento em sua integralidade 

contribui para a saúde, para o bolso e para o meio ambiente.  

 

CONCLUSÕES  

 

A atividade de educação alimentar e nutricional, 

construída por meio de uma oficina de saberes e com foco nas 

dimensões da segurança alimentar e nutricional teve excelente 

participação, podendo ser considerada uma ótima ferramenta 

para propiciar o debate de forma ativa e uma construção 

coletiva de sabres e práticas no tocante a temática alimentação.  

Discutir sobre sustentabilidade e as maneiras para sua 

promoção são sempre desafiadoras. Diante desta atividade, no 

entanto, foi possível gerar uma reflexão sobre como ser 

sustentável no cotidiano, utilizando os alimentos de forma mais 

consciente, evitando o desperdício e contribuindo para a 

construção de um planeta com menos lixo e mais 

reaproveitamento. 
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Como limitações do trabalho, destacamos a questão do 

período curto de apenas 2 encontros para executar a oficina, 

visto que, as diferentes dimensões da SAN são amplas e 

complexas, requerendo discussões contínuas e permanentes 

para uma melhor compreensão.  

É importante destacar nesta atividade, a metodologia 

participativa que foi aplicada e que  além de promover debates 

construtivos sobre saúde e alimentação, permite aos 

profissionais que ali se fizeram presentes, vivenciar  momentos 

de educação permanente em saúde, formação que auxilia o 

profissional a ser mais crítico sobre sua realidade, 

desenvolvendo, desta maneira, ferramentas para transformá-la. 

Mediante isso, são necessários que atividades como 

esta, sejam disseminadas para que se tornem atividades 

cotidianas nos cenários de práticas de saúde, alimentação e 

nutricional, como unidades básicas de saúde, escolas, creches 

e restaurantes, para que assim as pessoas tenham uma melhor 

compreensão das dimensões da nutrição e como estas  estão 

diretamente relacionadas ao direito humano a alimentação 

adequada e saudável. 
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RESUMO: As plantas medicinais podem ter compostos 
secundários que podem ter efeitos esperados, mas também 
tóxicos. Diante, disso, nosso objetivo é demonstrar o risco do 
uso indevido e discriminado de plantas medicinais 
potencialmente tóxicas, por meio de uma revisão de literatura. 
Foi verificado que muitas espécies apresentam estudos de 
toxicidade, mas outras ainda carecem destas análises. Algumas 
plantas mesmo tóxicas poderão apresentar ações antitumorais, 
podendo ser usados na produção de quimioterápicos. 
 
Palavras-chave: Plantas tóxicas.  Plantas medicinais. 
Metabólitos secundários vegetais.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais tem se mostrado não somente 

como terapêuticos, mas também como uma fonte importante de 

novas drogas. O termo “produtos naturais” é geralmente ligado 

a entidades químicas que são derivadas principalmente das 

espécies como plantas (metabólitos secundários vegetais, 

microorganismos e organismos marinho Estes compostos 

ocorrem naturalmente e são conhecidos por possuírem 

diversidade química complexa com atividades que contribuem 

mailto:Joao.boscojr2010@gmail.com.br
mailto:afmoliveira@gmail.com


PLANTAS MEDICINAIS E TOXICIDADE: DESAFIOS E PERPECTIVAS 

1093 
 

para um grande espectro de bioatividades em plantas (Naagen 

et al., 2018).  

Dentre estes produtos, os flavonoides são uma das 

maiores classes, sendo relatados mais de 9.000 compostos até 

a presente data, sendo consumidos numa dieta, entre 20 e 500 

mg. Os flavonoides se apresentam em formas glicolisadas ou 

agliconas, que são formas sem glicosídeos (Wang, Bi e Li, 

2018).  

 Os flavonoides podem ser ligados a glicosídeos ou não, 

sendo estes últimos denominados agliconas. Os flavonóides 

glicosilados apresentam um espectro de bioatividades, como: 

antioxidante, immunomodulatorio e anticâncer. A presença da 

molécula de ose ligado a molécula de flavonóide confere maior 

polaridade (Yang et al., 2018).  

Muitas vezes, a presença de flavonóides glicosilados 

pode ser mais trabalhoso e custoso para a análise em 

cromatografia líquida, pois é necessário quebrar a ligação 

glicosídica por hidrólise; ou obter colunas cromatográficas que 

possibilitem a leitura destes compostos, o que encarece a 

análise.  

Já os terpenos são um grupo bastante diverso de 

metabólitos secundários. São os principais constituintes dos 

óleos essenciais de várias plantas com bioatividades. Foram 

identificados mais de 25.000 terpenos, sendo o grupo de 

compostos secundários com maior quantidade de moléculas 

identificadas. Estudos tem sugerido que os terpenos 

proporcionam às plantas uma vantagem evolutiva, com os seus 

odores e sabores característicos, enquanto outros terpenos são 

impalatáveis e pungentes o suficiente para repelir insetos e 

herbívoros; e outros atraem predadores do herbívoro (Oz et al., 

2015).  
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Os terpenos atacam fungos parasitas, ajudam a planta a 

atrair abelhas para a polinização e para levar pólen da planta 

para outras plantas. As plantas sintetizam combinações de 

terpenos, proporcionando-lhes o seu cheiro único, ativando 

receptores olfativos dos polinizadores ou gerando sabor por 

ativação. Os terpenos na verdade são hidrocarbonetos 

saturados, na maior parte. Por isso apresenta propriedades 

apolares e geralmente é extraído por hidrodestilação. Os 

terpenos são formados por unidades de isopreno, também 

conhecido por 2-metil - 1,4-butadieno (C5H8). A classificação 

dos terpenos segue essa conformação.  As subclasses de 

terpenos são: monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, 

triterpenos e tetraterpenos; onde difere na quantidade de 

unidades de isopreno; ou seja, com duas, três, quatro, seis, e 

oito unidades do isopreno, respectivamente (Oz et al., 2015).  

As propriedades bactericidas, antivirais, fungicidas, 

antiparasitárias, inseticidas, efeitos medicinais e propriedades 

sensoriais dos óleos essenciais e mais precisamente, dos 

terpenos é conhecida desde a idade média. Outras 

propriedades como: anticancerígena, antiespasmódica, anti-

hiperglicêmica, antialérgica, anti-inflamatória, 

imunomoduladora e organolépticas tornam os óleos essenciais 

e terpenos moléculas interessantes e desejáveis para as 

indústrias farmacêutica, sanitária, cosmética e alimentar (Oz et 

al., 2015). 

Os alcalóides são metabólitos secundários que atuam na 

defesa vegetal das plantas contra herbívoros e patógenos, 

sendo muitos tóxicos ou de efeitos psíquicos. Os alcalóides 

alcalóides são encontrados em angiospermas, a maioria 

pertencente a famílias de plantas comercialmente usadas ou 

com espécies de potencial medicinal, tais como: 

Ranunculaceae, Leguminosae, Papaveraceae, 



PLANTAS MEDICINAIS E TOXICIDADE: DESAFIOS E PERPECTIVAS 

1095 
 

Menispermaceae, e Loganiaceae (Debhnat et al., 2018). Os 

alcalóides mais conhecidos são a nicotina,presente no cigarro 

e de grande interesse médico; o tetrahidrocanabinol, o 

canabidiol e outros canabinóides, extraídos da Cannabis sativa 

(Cannabaceae);  e a cocaína, extraída da coca (Erythroxylum 

coca L.) (Erythroxylaceae). 

Os glicosídeos são derivados de carboidratos; no 

entanto, tem funções secundárias na planta, atuando como 

defesas vegetais contra herbívoros. Existem os glicosídeos 

cardiotônicos, que  provocam efeitos no coração, como 

taquicardia. Alguns dos glicosídeos cardiotônicos tem atividade 

cardioprotetora conhecida. A calotropina, isolado do látex da flor 

de seda (Calotropis procera Aiton.) (Apocynaceae), é uma 

delas. Na flor de seda são conhecidos os cardenolídeos, 

glicosídeos cardiotônicos (Chundattu, Agrawal e Ganesh, 2016; 

Cham et al. 2017). No entanto, os glicosídeos cardiotônicos 

podem apresentar bioatividades, como o caso da oleadrina, que 

apresentou atividade antitumoral e citotóxica frente a linhagens 

de tumores, sendo alguns candidatos a quimioterápicos e a 

fármacos para problemas cardíacos, como o Anvirzel©  e o PBI-

0524(Cao et al., 2018). 

No caso dos glicosídeos cianogênicos, a liberação de 

cianeto na hidrólise pode matar, já que o cianeto toma o lugar 

do oxigênio na hemoglobina, atrapalhando a respiração e é 

causa de intoxicações graves em zonas rurais brasileiras, já 

que a mandioca brava (Manihot esculenta Crantz) (família 

Euphorbiaceae) apresenta altas concentrações de linamarina, 

um glicosídeo cianogênico (Campos et al., 2016). 

Há outros metabólitos secundários presentes nas 

plantas, são os peptídios secundários, formadores de proteínas 

secundárias, com função de defesa. No entanto, os terpenos, 

os alcalóides, os compostos fenólicos e os glicosídeos juntos 
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são 99% dos metabólitos secundários  descobertos até a 

presente data (Gurib-Fakim, 2005).  

As plantas, tanto as medicinais, como as não medicinais, 

podem ou não sintetizar um ou mais tipos de metabólitos; 

alguns deles de ação biológica importante, ou apresentam 

toxicidade que podem provocar efeitos colaterais no organismo.  

Partindo desta assertiva e a partir de uma revisão de 

literatura sobre o assunto, nosso objetivo é demonstrar o risco 

do uso indevido e discriminado de plantas medicinais 

potencialmente tóxicas, mostrar alguns exemplos de plantas de 

toxicidade conhecida, cujos efeitos tóxicos estão sendo 

testados em células tumorais, para a produção de 

quimioterápicos; e apontar espécies e famílias botânicas 

bastante usadas, mas que ainda carecem de estudos de 

toxicidade aguda. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi feita uma revisão de literatura nas seguintes bases 

de dados: Scopus e Science Direct (Elservier), Web of Science 

(Clarivate Analysis) e Scielo usando as palavras chave: 

toxicidade de plantas medicinais e plantas medicinais. Foram 

considerados artigos de 2015 a 2018 que tratassem sobre o 

assunto da seguite forma: 1- usos de plantas medicinais em 

geral, com dados de órgãos brasileiros e estrangeiros; 

acidentes com plantas tóxicas; exemplos de plantas de 

toxicidade desconhecida, mas que merecem atenção e 

espécies potencialmente tóxicas. Os resultados serão 

demonstrados em forma de discussão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso indiscriminado de plantas como medicinais tem 

levado a acidentes graves e até mesmo a morte. As plantas 

medicinais são usadas indiscriminadamente porque a 

população em geral acredita que elas são um produto natural 

que não causa efeitos tóxicos ou adversos; e o uso popular de 

plantas por muitas comunidades e grupos étnicos serve como 

validação da eficácia desses medicamentos. Porém, estudos 

toxicológicos mostram que plantas em alguns casos e quando 

usadas exageradamente, podem ser nocivas; ou até mesmo em 

altas doses, letais. A mesma planta pode conter partes 

medicinais e terapêuticas, e também partes com substâncias 

tóxicas prejudiciais a organismos humanos e animais (Silva et 

al., 2015b).  

Um dos fatores que levam a esse uso indiscriminado de 

plantas como medicinais está no alto custo de medicamentos, 

ainda que sejam fitoterápicos. Outro fator encontra-se na 

cultura dos povos: o conhecimento empírico sobre plantas, 

passado de geração em geração; a facilidade de acesso ao 

conhecimento tradicional de curandeiros e xamãs, muitas vezes 

mais confiável e disponível do que a “medicina moderna”, 

também influencia na decisão final da população em usar 

plantas como medicinais (Unofin et al., 2018).  

No entanto esse uso tradicional de plantas tem alertado 

diferentes organismos mundiais acerca de uma potencial 

toxicidade dessas plantas. Apesar de haver uma grande 

quantidade de plantas com suas bioatividades e composição 

química já relatada, ainda são poucas as espécies que estão 

recebendo a devida atenção nas discussões relacionadas a 

saúde (Araújo et al., 2016).  
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 

70 a 80% da população da Árica usam suas medicinas 

tradicionais no tratamento de diversas doenças. O cenário é 

semelhante também em países do bloco europeu, Estados 

Unidos, Canadá e Japão, onde ainda 80% da população 

confiam nas medicinas tradicionais(Araújo et al., 2016). Os 

autores não chegam a levantar hipóteses sobre essa falta de 

antenção, mas alertam que o conhecimento sobre a toxicidade 

da maioria das espécies vegetais ainda não está totalmente 

estabelecido ou continua desconhecido (Araújo et al., 2016). 

Apesar da maioria dos estudos bioatividade e 

composição química secundária de plantas surgirem a partir do 

etnoconhecimento presente em comunidades tradicionais 

(Medeiros et al., 2017) e a ausência de estudos de toxicidade 

na maioria das espécies vegetais, outros fatores tem motivado 

as pesquisas de bioprospecção de compostos de interesse 

farmacológico, médico e/ou tóxicos: a seleção de 

microrganismos resistentes a antibióticos (Silva et al., 2015b), 

que tem provocado o aumento de infecções de microrganismos 

altamente resistentes; o surgimento de novos tipos de câncer, 

a busca por compostos com menos efeitos colaterais e; no caso 

do Brasil, a expansão do mercado de fitoterápicos nos últimos 

anos. 

Os fitoterápicos também tem se destacado devido ao seu 

baixo custo, em detrimento dos fármacos convencionais, muitas 

vezes sintetizado ou semi-sintetizado, que são caros e muitas 

vezes inacessíveis (Hasenclever et al., 2017).  

A prova disto é que segundo dados coletados entre 1981 

e 2010 das 1.073 novas entidades químicas (New Chemical 

Entities - NCEs) aprovadas como medicamento pelo Food and 

Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, apenas 36% 

foram classificadas como verdadeiramente sintéticas, sendo 
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que 64% são moléculas naturais, derivadas ou sintetizadas com 

base em compostos naturais (Pereira et al., 2017). A falta de 

pesquisas em síntese orgânica de bioativos; e 

consequentemente, de bioprospecção de metabólitos 

secundários em plantas medicinais com potencial toxicidade 

tem levado ao aumento de casos de intoxicação por plantas.  

No Brasil, as causas que tem levado a população usarem 

a medicina tradicional são praticamente as mesmas em todo o 

planeta, com o acrécimo da diversidade de espécies vegetais e 

biomas, à riqueza étnico-cultural,  e ao modismo mundial 

recente de consumo de produtos considerados in natura 

(Pereira et al., 2017). 

Outro fator trazido pelos autores passa pelo Decreto Nº 

5813, de 22 de junho de 2006, assinada pelo então presidente 

Luís Inácio Lula da Silva: a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, que estabelece diretrizes para o 

desenvolvimento de ações voltadas à garantia do acesso 

seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, ao 

desenvolvimento de tecnologias e inovações, ao fortalecimento 

das cadeias e dos arranjos produtivos e ao uso sustentável da 

Biodiversidade Brasileira. Esse decreto deu segurança jurídica 

para os produtores de fitoterápicos, tanto artesanais, quanto 

pela indústria, além de acelerar o desenvolvimento científico do 

país, incentivando as pesquisas de bioprospecção e de 

toxicidade de plantas potencialmente medicinais (Pereira et al., 

2017).  

Com relação a toxicidade de plantas medicinais, Campos 

et al. (2016), trazem algumas considerações importantes para 

este estudo, sobre o qual explanaremos a seguir: 

Os acidentes com plantas tóxicas podem ocorrer por 

meio de três vias: inalação, contato ou ingestão. As plantas 

podem causar reações diversas, desde alergias na pele e 
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mucosas, até problemas cardiovasculares, respiratórios, 

metabólicos, gastrintestinais, neurológicos e em alguns casos 

podem levar a morte, a depender do tempo de exposição, 

concentração de metabólitos, tipo e ação de determinado 

princípio ativo na planta. 

Visando ter um maior controle e promover a prevenção 

de acidentes com plantas tóxicas, em 1998, na gestão do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa 

Nacional de Informações sobre Plantas Tóxicas, inserido no 

Sistema Nacional de Informações Toxico-farmacológicas 

(SINITOX), que então passou a monitorar, junto com os centros 

de assistência toxicológica nos estados, os casos de 

intoxicações; e a promover ações de prevenção de acidentes 

com plantas tóxicas, principalmente nas escolas. 

Dados do SINTOX mostraram que, até o ano de 2012, 

ocorreram 1026 casos, o que correspondente a 1,2% dos casos 

de intoxicação humana ocorridos. As plantas ocupam o 13° 

lugar, em número de casos de intoxicação com 1185 casos 

registrados e poucas mortes. No entanto, os autores 

recomendaram que  fosse observado estes números com 

cautela, porque muitos casos não são registrados ou são 

notificados como exposição a agente tóxico desconhecido. 

Fatores observados pelos autores podem dificultar esse 

diagnóstico: o não relato pelo paciente do consumo ou contato 

com determinada planta, a escassez de informações a respeito 

do potencial tóxico das espécies, e a ausência de profissional 

adequado para a identificação correta da planta nos postos de 

saúde; contudo, exames clínicos podem ajudar a mostrar o 

composto detectado; e a partir daí, a espécie, já que cada 

espécie pode produzir uma determinada quantidade de 

metabólitos e um tipo diferente de metabólito bioativo.  
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Os autores, em sua revisão, levantaram um perfil de 

paciente que sofre de intoxicações por plantas: Bebês e 

crianças de até 4 anos de idade são mais vulneráveis às 

intoxicações por plantas, com 532 casos registrados em 2012. 

Isso porque as crianças apresentam uma baixa percepção de 

perigo e um comportamento exploratório. Em jovens e adultos 

(20-59 anos), as intoxicações causadas por plantas são menos 

frequentes e  ocorrem principalmente devido ao contato 

acidental, ao uso recreativo de algumas espécies, ao uso 

medicinal, na alimentação, entre outros fatores. Na faixa dos 30 

a 39 anos, a causa de acidentes é a mesma. Entre idosos, há 

uma baixa intoxicação por plantas tóxicas, mas os autores 

veem esses dados com cautela, pois os acidentes podem ser 

associados a interações medicamentosas, por efeitos 

sinérgicos com o uso associado de plantas com remédios; e  

menor eficiência no metabolismo de xenobioticos devido a 

idade avançada, a doenças degenerativas e menor 

imunidade(dados de 2012).  

Na zona rural, 19,7% dos casos no país foram 

registrados até 2012, ocasionado pelo difícil acesso aos centros 

urbanos e a medicamentos. Outro dado verificado pelos autores 

é que não há diferenças significativas quando comparados os 

dados entre homens e mulheres.  

Quanto ao tipo de intoxicação, pode ser de forma aguda 

(acidental, no caso de uma criança comer pedaços de folhas de 

uma planta tóxica, por exemplo; ou provocado, em caso de 

tentativa de suicídio ou aborto provocado); ou crônico, que 

ocorre na maioria dos casos e está relacionada a um uso 

prolongado de plantas tóxicas que diferentes populações 

acreditam ser medicinal).  

Os autores alertam que a presença de agrotóxicos nas 

plantas tóxicas, poluentes do solo e do ar e metais pesados, a 
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forma de estocagem e efeitos alelopáticos com outros 

metabólitos secundários de outras plantas ao redor 

potencializam os efeitos dos compostos, além de provocar 

efeitos sinérgicos e interações químicas.  

No entanto, fatores abióticos (altitude, latitude/longitude, 

precipitação, umidade, temperatura, presença de matéria 

orgânica e água, além de espaço), bem como fatores bióticos 

(alelopatia, competição inter e intraespecíficos,herbivoria, 

parasitoses e infecções por microrganismos e fungos) podem 

influenciar na síntese dos compostos secundários tóxicos nas 

plantas, bem como na concentração destes compostos ao 

longo da planta (Raven et al., 2015).  

Muitas vezes a toxicidade de uma planta não é bem vista, 

mas um composto que é tóxico pode ter uma ação biológica 

importante em doses mínimas. A eupatilina, encontrada em 

plantas das famílias Lamiaceae, Compositae e Verbenaceae, 

algumas tóxicas e outras de amplo uso medicinal e alimentício, 

como a Artemisia sp. e Salvia sp., tem ação antinflamatória, 

antitumoral, antimicrobiano e antioxidante (Nageen et al., 2018). 

As chalconas, flavonóides bioativos, com algumas subclasses 

tóxicas, também apresentam ação antitumoral e antinflamatória 

(Zhang et al., 2018).  

Óleos essenciais da pinha brava (Annona leptopetala 

[R.E.Fr.] H. Rainer) (Anonnaceae) apresentou atividade 

antitumoral em tumores murinos tipo sarcoma e linhagem 

leucêmica K-562, com inibição total do crescimento (TGI) igual 

na concentração de 0,64 g/ml. Em concentrações <250 g / ml 

não inibiu o crescimento da linhagem celular não tumoral 

HaCat, também testada. A concentração que produziu 50% de 

hemólise foi de 372,8 g/ml. A dose letal de 50% em cobaias foi 

de aproximadamente 447,2 mg/kg por via intraperitoneal. As 

taxas de inibição do crescimento tumoral do Sarcoma 180 foram 
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de 59,29% e 58,77% para 100 e 150 mg/kg por via 

intraperitoneal, respectivamente. A espécie apresenta 

alcalóides e sesquiterpenos, alguns de ação ainda não 

totalmente elucidada (Brito et al., 2017).  

Como exemplo de espécies negligenciadas, estão 

algumas espécies do gênero Cleome e Tarenaya (Família 

Cleomaceae). Esta família possuem espécies que produzem 

diterpenos cembranos e flavonóides glicolisados, com algumas 

bioatividades, mas não é conhecido totalmente a toxicidade 

(Silva et al., 2015a; Mc Neil et al., 2018).  

O modelo das artemias, embora muito criticado, ainda é 

bastante usado no Brasil para avaliar a toxicidade preliminar de 

plantas. Fatores como menor custo,  tempo de resultado (48-72 

hs), mínima infraestrutura necessária e elevada viabilidade dos 

cistos de Artemia salina ainda são o atrativo para 

pesquisadores em bioprospecção (Mesquita et al., 2015).  

Mesquita et al. (2015) afirmaram que resultados de 

toxicidade em Artemia salina cuja CL50 seja igual ou superior a 

500 µg/ml-1 são indicativos de baixa toxicidade, toxicidade de 

500 a 100 µg /ml-1 são indicativos de toxicidade moderada e 

resultados menor que 100 µg /ml-1 são indicativos de alta 

toxicidade. Como exemplo de alta toxicidade, estudos com 

extrato metanólico de folhas de plantas do gênero 

Ferdinandusa (Família Rubiaceae) indicaram toxicidade com A. 

salina, enquanto que os extratos diclorometânicos (que é 

apolar) apresentaram uma atividade moderada. Embora que o 

metanol seja potencialmente tóxico e letal para os modelos, não 

houve toxicidade significativa.  

Muitas espécies consideradas ruderais, invasoras, 

daninhas, ou classificadas em outras formas de uso 

(alimentícia, artesanal, por exemplo) (Pérez e Matiz-Guerra, 
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2017) também são negligenciadas, mas podem tanto ter uma 

ação tóxica quanto apresentar uma ação antitumoral, por 

exemplo.  

A toxicidade de uma planta considerada medicinal não 

necessariamente pode ter aplicação como antitumoral. Plantas 

consideradas tóxicas ao ser humano podem também ser 

tóxicas outros seres vivos de importância econômica,como os  

insetos-praga, por exemplo.  

Estudos com extratos e óleos essenciais do neem 

(Azadiracta indica L.) mostraram que alguns insetos têm 

apresentado sensibilidade, como: inibição de seu crescimento, 

morte de larvas durante a ecdise, alongamento da fase larval, 

viabilidade dos ovos, deformações de pupas e adultos, 

reduções na longevidade, fecundidade e fertilidade dos adultos; 

e até a morte dos insetos.  A azadiractina, um diterpeno, é o 

principal princípio ativo da espécie, com potencial até de inibir 

o apetite de insetos, matando-o, mas não é o único, pois mais 

de 100 compostos com mesma bioatividade foram isolados. O 

neem atualmente tem sido usado como planta ornamental  e a 

azadiractina é tóxica (Alves et al., 2016).  

A citronela (plantas do gênero Cymbopogon [Poaceae]) 

apresenta uma série de mono e sesquiterpenos, sendo o citral 

o composto majoritário, presente nas folhas, também tóxico. 

Esta planta tem sido usada como repelente de mosquitos e 

pernilongos em geral, além de ser usado como recreativo e 

medicinal (na forma de chá). O óleo essencial de C. nardus e 

C.martinii apresentou elevada toxicidade frente a larvas L3-L4 

de Aedes aegypti, com CL50  entre 114 e 65mg/l para as duas 

espécies (Ríos, Stachenko e Duque, 2017).  

O tabaco (Nicotiana tabacum L.[Solanaceae]), planta rica 

em nicotina, alcalóide majoritário da espécie e presente no 

cigarro; apresentou atividade inseticida dose-dependente de 
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acordo com o tempo de contato (de 2,5 min a 10 min) contra o 

besouro cascudinho (Alphitobius diaperinus (Panzer) 

[Coleoptera: Tenebrionidae]). Esta praga geralmente ataca 

aves, causando prejuízos para a avicultura (Jacomini et al., 

2016).  

Aliada a pesquisas de toxicidade em plantas de uso 

medicinal está os métodos cromatográficos. Da cromatografia 

em camada delgada a cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massas, os métodos cromatográficos ajudam 

o pesquisador a identificar e a separar os componentes 

presentes nos extratos e produtos naturais (Collins, Braga e 

Bonnato, 2006).  

Três métodos podemos destacar aqui: a cromatografia 

em camada delgada, essencial para identificar as prováveis 

classes de metabólitos; a cromatografia em coluna verticar, 

usada principalmente para fracionar os extratos e compostos 

usando diferentes fases móveis e estacionárias(Collins, Braga 

e Bonnato, 2006); a cromatografia líquida, usando compostos 

secundários conhecidos como padrões ou acoplado a 

espectrometria de massas (Mongólon et al. 2014); e a 

cromatografia gasosa, usada para identificar metabólitos em 

óleos essenciais, ceras cuticulares e ácidos graxos (Pinho, 

Oliveira e Silva, 2009).  

  

CONCLUSÕES  

 

Podemos concluir que os estudos de toxicidade em 

plantas medicinais são de vital importância no Brasil e no 

mundo, devido ao alto uso deplantas medicinais. Mesmo com 

os problemas e desafios a serem enfrentados (cortes em 

orçamento dos órgãos de fomento, falta de verbas e 

infraestrutura necessária a pesquisa, necessidade de 
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deslocamento para centros de pesquisa fora dos locais de 

trabalho dos pesquisadores e elevados valores de insumos), os 

estudos não podem parar, pois a sociedade depende dos 

resultados obtidos, para esclarecimento de dúvidas e garantias 

na segurança do uso medicinal das plantas, bem como da 

produção de fitoterápicos e fármacos menos nocivos a saúde. 

Há muito a ser feito mesmo diante de tantas dificuldades a 

serem enfrentadas. 
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RESUMO: O Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) é uma estratégia que se destina ao atendimento de 
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco 
social, podendo apoiar ações comunitárias, por meio da 
realização de palestras, campanhas e eventos. O período 
gestacional acarreta em grandes transformações fisiológicas e 
psicológicas que requer uma assistência nutricional na 
prevenção da morbimortalidade perinatal. O presente trabalho 
tem como objetivo relatar as ações e avaliação nutricional 
realizada por estudantes de nutrição em um grupo de gestantes 
no CRAS no município de Cuité-PB. Os encontros com o grupo 
aconteciam semanalmente, com discussão de temátivas 
voltadas à nutrição enquanto a avaliação nutricional ocorria em 
horários paralelos. Foi realizada a avaliação nutricional e de 
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situação socioeconômica de 14 gestantes, por meio de 
questionários pré-elaborados. A avaliação antropométrica deu-
se com utilização de balança digital e estadiomêtro portáteis, 
além da realização de inquérito alimentar. O estado nutricional 
pré-gestacional e atual foram classificados de acordo com 
parâmetros disponíveis na literatura, assim como o cálculo da 
estimativa de peso. Identificou-se alta prevalência de baixo 
peso nas gestantes adolescentes, enquanto nas adultas houve 
tanto baixo peso como sobrepeso. Estas condições puderam 
ser associadas às características do consumo alimentar das 
faixas etárias e condições socioeconômicas do grupo em 
questão. A formação do grupo de gestantes trouxe alguns 
desafios uma vez que o profissional nutricionista não se 
encontra inserido nas equipes que atuam no CRAS, entretanto 
foi de grande importância para a construção de um 
aprendizado. 
Palavras-chave: Antropometria. Gestação. Educação 

nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro de Referência de Assistsência Social (CRAS) 

é o sistema governamental responsável pela organização e 

oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social. Por meio do CRAS, as famílias 

em situação de extrema pobreza passam a ter acesso a 

serviços como cadastramento e acompanhamento em 

programas de transferência de renda (BRASIL, 2011). 

 De acordo com material oficial do governo 

(BRASIL,2015), a equipe do CRAS pode apoiar ações 

comunitárias, por meio da realização de palestras, campanhas 

e eventos, atuando junto à comunidade na construção de 
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soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como 

falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta 

de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência 

de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e 

o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 

além de orientar os cidadãos sobre os benefícios assistenciais 

e permitir que estes possam ser inscritos no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal. 

O período gestacional é um momento de mudanças 

físicas e psicológicas que proporciona uma oportunidade para 

que os profissionais atuem no desenvolvimento da educação 

como dimensão do cuidar, pois é um momento de grande 

aprendizado (RIOS, 2007). Desde o atendimento individual ao 

coletivo, atendendo suas necessidades biopsicossociais e 

reforçando a importância da promoção da saúde realizada 

pelos profissionais, junto as gestantes (CRUZ; NETO, 2015). 

A grande demanda por assistência nutricional no pré-

natal, a associação do estado nutricional pré-gestacional e 

gestacional com desfechos para a mulher e para o recém-

nascido, bem como a associação do recebimento de 

assistência nutricional com a melhora no consumo de energia e 

nutrientes, reforça a importância dessa assistência no pré-natal 

(NIQUINI et al., 2012).  

As medidas antropométricas são recomendadas e 

empregadas para o acompanhamento nutricional de gestantes, 

devido à sua importância reconhecida na prevenção da 

morbimortalidade perinatal, prognóstico do desenvolvimento 

fetal e na promoção de saúde da mulher. Características como 

fácil aplicabilidade, baixo custo e caráter pouco invasivo 
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reforçam a importância da antropometria na avaliação do 

estado nutricional de gestantes (PADILHA et al., 2007). 

Segundo Recine et al. (2015), diversos fatores vêm 

demandando mudanças na atuação profissional e na formação 

acadêmica de nutricionistas, seja em seus princípios éticos, nos 

aspectos políticos ou nas questões quanto às formas de atuar 

e participar, especialmente em contextos permeados pelo 

cuidado na atenção em saúde e  social. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é 

relatar a vivência e atuação de acadêmicas de nutrição na 

participação em ações de educação em saúde, especialmente 

sobre a realização de avaliação nutricional do grupo de 

gestantes do Centro de Referência de Assistência Social do 

município de Cuité - PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As atividades foram desenvolvidas em um Centro de 

Referência de Assistencia Social, localizado na cidade de Cuité-

PB, durante a vigência do estágio em Saúde Coletiva no 

período de 15 de maio de 2017 a 07 de julho do mesmo ano, 

tomando como base o conhecimento adquirido durante as 

disciplinas teóricas e práticas ofertadas no decorrer do curso de 

graduação em Nutrição da Universidade Federal de Campina 

Grande, campus Cuité-PB. 

Inicialmente, foi apresentado o serviço com suas 

respectivas atividades, sugestões e demandas específicas. Em 

seguida, foi realizado um planejamento geral das estagiárias 

em conjunto com a nutricionista supervisora, bem como um 
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cronograma para estabelecer as atividades a serem realizadas 

em cada grupo ou atividade do serviço.  

  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 A primeira demanda apresentada pela equipe foi em 

relação ao planejamento para o desenvolvimento de atividades 

com o grupo de gestantes que estava iniciando, no qual foram 

definidos 6 encontros a serem realizados nas quartas-feiras, de 

14:30hs às 17:00hs, abordando temáticas específicas da área. 

Além disso, planejou-se a avaliação nutricional das gestantes, 

associado à um levantamento socioeconômico.  

A formação do grupo iniciou-se por demanda espontânea 

e posteriormente, pela busca ativa de gestantes a partir do 3° 

mês de gestação, nas Unidades Básicas de Saúde do 

município. O grupo contou com a participação de uma 

psicóloga, uma assistente social, uma nutricionista e duas 

estagiárias de nutrição. Os encontros eram iniciados com uma 

dinâmica, seguida da discussão de algum tema abordado pela 

psicóloga e pela assistente social, e por fim eram discutidos os 

assuntos relacionados à nutrição, conforme o planejamento 

semanal anteriormente estabelecido. 

 No primeiro encontro houve a apresentação da equipe e 

das gestantes do grupo em forma de roda de conversa, para 

definir e esclarecer o cronograma e sugestões de atividades, 

bem como ouvir as demandas apresentadas pelas 

participantes. Foi discutida a temática “Importância da Nutrição 

na Gestação”, onde foram elencados os temas que seriam 

abordados pelas estagiárias de nutrição durante os encontros 

seguintes e foi feito o convite para que as participantes 
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comparecessem em outro horário para realizar a avaliação 

nutricional. A partir disso, algumas gestantes procuraram o 

serviço em horários que as mesmas tinham disponibilidade para 

que a avaliação fosse realizada.  

Nos encontros subsequentes, as atividades eram 

precedidas por uma dinâmica para o entrosamento do grupo e 

a discussão da temática preparada pela psicóloga do CRAS. 

Em seguida, abordava-se o tema voltado para nutrição, através 

de rodas de conversa, com utilização de recursos áudio-visuais, 

material didático ilustrativo e estímulo à participação ativa das 

mulheres integrantes do grupo. As atividades eram finalizadas 

com um lanche.   

 O último encontro foi destinado  para uma palestra sobre 

os direitos e esclarecimentos sobre o Programa Assistencial  

com o gestor do Programa Bolsa Família. 

 

 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

 

Realizou-se a elaboração de um questionário para 

obtenção de dados gestacionais, antropométricos e 

socioeconômicos, além de um inquérito de consumo alimentar. 

No ato da avaliação, as gestantes eram orientadas a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde 

constavam as informações inerentes à pesquisa que estava 

sendo realizada e a solicitação de autorização da participação 

das mesmas. 

A idade gestacional foi confirmada no cartão do pré-

natal, a qual é obtida por meio da data da última menstruação 

(DUM). Para determinar o estado nutricional pré-gestacional, 

utilizou-se como indicador o Índice de Massa Corporal (IMC) 
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pré-gestacional, por meio da fórmula: peso pré-gestacional 

(kg)/altura (m²). Utilizou-se o peso referido pela gestante antes 

da concepção e, quando não foi possível a obtenção dessa 

informação, usou-se o peso disponível no primeiro trimestre. Os 

critérios empregados para classificar o estado nutricional pré-

gestacional foram: baixo peso (<18,5 kg/m²); eutrofia (18,5 a 

24,9 kg/m²); sobrepeso (25,0 a 29,9 kg/m²) e obesidade 

(>30kg/m²), conforme os parâmetros definidos  pelo Instituto de 

Medicina dos Estados Unidos (IOM, 2009).  

Os dados de peso e altura foram obtidos por meio de 

uma balança digital e estadiômetro portáteis, respectivamente, 

em todas as entrevistas. A classificação do estado nutricional 

gestacional foi realizada de acordo com o IMC obtido  pela curva 

para gestantes adotada pelo Ministério da Saúde (2016), 

presente  na carteira da gestante a qual classifica as gestantes 

de acordo com a idade gestacional em: baixo peso, eutróficas, 

sobrepeso e obesas.  

Quanto à estimativa do ganho de peso, foi calculado de 

acordo com que é proposto por Vítolo (2014).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da demanda do serviço e das mulheres que 

compuseram o grupo, estabeleceu-se a discussão das 

seguintes temáticas: “Ganho de Peso e Ocorrências na 

Gestação”, com auxílio de um mural artesanal elaborado para 

apresentar o conteúdo de forma didática, além de ficar 

disponível no serviço para que pudessem consultá-lo sempre 

que necessitassem; “Mitos e Verdades na Gestação”,  onde foi 

elaborada uma lista de dúvidas que as gestantes haviam 
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relatado nos encontros anteriores, e estimulou-se a participação 

mútua das mulheres e da equipe, com a finalidade de promover 

a interação entre ambas as partes, principalmentes entres as 

mães de primeira gestação;  “Alimentação x Doenças”, com 

explanação sobre a relação existente entre hábitos alimentares 

e ocorrência de doenças no período gestacional, por meio de 

rodas de conversa. 

Além disso, foram trabalhados os temas “Direitos 

Concedidos à Gestante” pela assistente social e “Importância 

do Aleitamento Materno”, com participação de uma enfermeira 

convidada. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL  

 

Foram avaliadas 14 gestantes, das quais cinco eram 

adolescentes com idades entre 15 e 18 anos, e nove adultas, 

entre 19 e 36 anos. Os dados antropométricos obtidos das 

gestantes adolescentes estão dispostos na Tabela 1. 

Dentre as cinco gestantes adolescentes avaliadas, a 

idade gestacional variou entre 15 e 30 semanas e a média de 

ganho de peso foi de aproximadamente 9,960 kg, sendo que as 

duas gestantes com idade gestacional de 15 semanas não 

haviam apresentado ganho de peso até o dia da coleta de 

dados. 

O ganho de peso apresentado pelas gestantes, foi 

semelhante ao encontrado por Mendes e Moura (2017) em seu 

estudo sobre avaliação nutricional de gestantes adolescentes, 

o qual obteve uma média de ganho de peso gestacional de 

11,000 kg. 
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Tabela 1. Dados antropométricos das gestantes adolescentes. 

IG: idade gestacional em semanas; IMC PG: IMC pré-gestacional; IMC atual: 
IMC obtido no momento da avaliação nutricional; BP: baixo peso; RBP: risco 
de baixo peso; SP: sobrepeso. 

 

Observou-se que a gestante R.S apresentou IMC pré-

gestacional de baixo peso, com ganho de peso acima de 11,000 

kg até o momento da avaliação, porém, ainda apresentando 

risco de baixo peso para idade gestacional. A gestante M.S 

apresentou IMC pré-gestacional de sobrepeso e relatou ter 

havido uma perda de 6,000 kg nos últimos meses, encontrando-

se, no momento, em eutrofia. Em contrapartida, a gestante M.A 

apresentou leve perda de peso, e por isso, encontrava-se em 

risco de baixo peso para idade gestacional. As demais 

apresentaram IMC pré-gestacional e atual em eutrofia, com 

diferentes valores de ganho de peso.  

A Organização Mundial da Saúde classifica a 

adolescência como um estágio de transição que ocorre entre os 

dez e os dezenove anos. Durante essa fase ocorrem mudanças 

Nome IG 
IMC PG 
(kg/m2) 

IMC 
atual 

(kg/m2) 

Perda de 
peso nos 
últimos 
meses 

(kg) 

Ganho 
de peso 

atual 
(kg) 

Ganho 
de peso 

estimado 
(kg) 

C.A 29 
22,48 – 
Eutrofia 

27,5 – 
Eutrofia 

Não 11,000 2,600 

M.A 15 
21,5 – 

Eutrofia 
21,38 – 

RBP 
0,300 Não 10,500 

M.T 15 
21,7 – 

Eutrofia 
23,75 – 
Eutrofia 

1,000 Não 7,500 

R.S 22 
17,58 – 

BP 
22,23 – 

RBP 
Não 11,900 7,000 

M.S 30 
25,3 – 

SP 
24,7 – 

Eutrofia 
6,000 4,900 4,200 
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biológicas, sexuais e psicológicas no adolescente, podendo ser 

citado como mudanças biológicas o crescimento dos ossos e 

aumento da estatura, como mudanças sexuais o 

amadurecimento dos órgãos sexuais e o surgimento de pêlos 

pelo corpo e como mudanças psicológicas a alteração da 

atração sexual e do humor (FILIPINI et al., 2013). 

De acordo com Ribeiro (2013), quando inicia-se a fase 

da adolescência associada à uma gravidez fazem-se 

necessários maiores cuidados, por se tratarem de dois 

momentos característicos e bem delineados com 

complexidades peculiares. Assim, os hábitos e 

comportamentos alimentares de adolescentes grávidas 

merecem total atenção, visto que a gravidez independente da 

faixa etária da mulher já exige cuidados nutricionais em 

decorrência das mudanças características desse momento, 

pois o metabolismo do corpo da gestante sofre constantes 

alterações. Nesse contexto, se a gestante é uma adolescente 

as alterações tornam-se ainda mais evidentes em virtude dos 

maus hábitos alimentares comuns ao estilo de vida da faixa 

etária. 

Os adolescentes consomem frequentemente uma 

elevada quantidade de alimentos ultraprocessados e reduzido 

consumo de hortaliças e frutas, ou seja, fibras, vitaminas, 

minerais dentre outros, prática alimentar que resulta em danos 

à saúde (GILL et al., 2015). 

Para Melo et al. (2016), o ganho de peso fetal é referente 

ao estado nutricional da gestante. Quando a grávida 

adolescente se encontra em risco nutricional várias 

intercorrências podem ocorrer durante a gestação, sendo 

constatado a elevação da incidência quando a gestante se 
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encontra com baixo peso pré-gestacional  e não faz o pré - 

natal. Como exemplos dessas intercorrências podemos citar 

para a gestante a depressão, a desnutrição, a anemia e a 

hipertensão e para o bebê a prematuridade, o baixo peso ao 

nascer e a letalidade neonatal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 

Segundo Gravena et al. (2013), a prematuridade é a 

maior causa da ocorrência de baixo peso ao nascer, sendo o 

principal fator de mortalidade infantil, uma vez que o recém-

nascido imaturo não possui desenvolvimento completo dos 

órgãos, como cérebro e pulmões, além de limitação da função 

renal e imaturidade da função hepática, podendo haver sérios 

comprometimentos. 

Em relação à avaliação das gestantes adultas, os 

resultados estão disponíveis na Tabela 2. 

Com base nos resultados obtidos, observou-se a idade 

gestacional das mulheres avaliadas variou entre 6 e 35 

semanas e o ganho de peso entre 5,700 e 16,200 kg. Quanto 

ao IMC pré-gestacional, três mulheres relataram não lembrar do 

peso pré-gestacional, o que impossibilitou a definição deste 

parâmetro. Apenas duas mulheres eram eutróficas antes da 

gestação, sendo que uma (A.R) manteve o estado nutricional 

adequado e a outra (M.S) estava com baixo peso para idade 

gestacional. 

Dentre as particpantes que apresentaram baixo peso no 

período antes da gestação, apenas E.S evoluiu para o estado 

de eutrofia, enquanto as demais (E.P e E.B) mantiveram o baixo 

peso. As mulheres que desconheciam o peso pré-gestacional 

(M.J, S.P e M.V) e a que já iniciou a gestação com sobrepeso 

(F.L), tiveram uma tendência de manutenção e/ou 
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desenvolvimento de sobrepeso no período em que foram 

avaliadas. 

 

Tabela 2. Dados antropométricos das gestantes adultas. 

IG: idade gestacional em semanas; IMC PG: IMC pré-gestacional; IMC atual: 
IMC obtido no momento da avaliação nutricional; BP: baixo peso; RBP: risco 
de baixo peso; SP: sobrepeso. 

 

Meireles et al. (2015) avaliaram o estado nutricional de 

55 gestantes e para a classificação do estado nutricional, foi 

encontrado que 20% (11) das gestantes estavam com baixo do 

peso, 38% (21) foram consideradas com o peso adequado, 24% 

(13) com sobrepeso e 18% (10) com obesidade. 

Nome IG  IMC PG 
(kg/m2) 

IMC 
atual 

(kg/m2) 

Perda de 
peso nos 
últimos 
meses 

(kg) 

Ganho 
de peso 

atual 
(kg) 

Ganho 
de peso 

estimado 
(kg) 

M.S 28 
18,73 – 
Eutrofia 

21,63 – 
BP 

Não 7,900 6,120 

E.S 25 
19,7 – 

BP 
25,73 – 
Eutrofia 

Não 16,200 3,450 

M.J 25 
Descon
hecido 

28,6 – 
SP 

- - 3,450 

A.R 25 
22,5 – 

Eutrofia 
24,28 – 
Eutrofia 

2 5,700 5,250 

S.P 26 
Descon
hecido 

29,1 – 
SP 

- - 3,220 

E.P 29 
17,48 – 

BP 
19,85 –  

BP 
Não 5,700 5,040 

F.L 35 
27,12 – 

SP 
30,58 – 

SP 
Não 7,600 1,150 

M.V 6 
Descon
hecido 

25,39 – 
SP 

- - 7,820 

E.B 13 
17,48 – 

BP 
20,4 – 

BP 
Não 7,000 11,880 
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Em estudo semelhantes, Coelho et al. (2015) avaliaram 

o estado nutricional de gestantes e observou-se que 20,0% 

destas apresentavam sobrepeso. A média de ganho de peso na 

gestação foi de 13,3 kg, porém menos de 1/3 das mulheres 

apresentou ganho de peso considerado adequado e 37,5% 

apresentou ganho excessivo. 

Gomes et al. (2014)  avaliaram o estado nutricional de 

gestantes atendidas em Unidade Básica de Saúde de 

Caxias/MA. O estudo foi realizado com 66 gestantes com idade 

média de 26 anos. Verificou-se que mais de cinquenta por cento 

das gestantes apresentaram peso adequado para idade 

gestacional, 19,1% baixo peso, 19,1% sobrepeso e 7,4% 

obesidade. Concluiram  que apesar de um número significativo 

de gestantes apresentarem eutrofia (54,4%), e 45,6% estarem 

em risco nutricional, se reforça a importância da avaliação 

antropométrica como aspecto indispensável durante a 

assistência pré-natal.  

Sabe-se que o estado nutricional pré-gestacional e 

gestacional são importantes indicadores da evolução da 

gravidez, pois o desenvolvimento fetal é dependente do 

ambiente uterino, o qual está adequado quando há uma 

ingestão de nutrientes satisfatória pela mãe (CUNHA et al., 

2016). 

Segundo Nascimento et al. (2014), a gestação é uma 

fase bastante delicada na vida da mulher, em detrimento das 

diversas transformações no organismo para a geração do novo 

ser. Nesse período as transformações que enfrenta estão 

relacionadas a diversos aspectos hormonais, como exemplo, a 

progesterona e o estrogênio, como também a alterações 

referentes às funções renal e pulmonar, além do débito 
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cardíaco. Sendo assim, para que o feto se desenvolva de forma 

adequada e sem complicações, a gravidez deve ocorrer de 

forma saudável por intermédio de uma alimentação equilibrada. 

De acordo com as informações levantadas pelo 

questionário socioeconômico, a situação de baixo peso pode 

estar relacionada ao baixo índice de escolaridade e renda, além 

de algumas gestantes não terem recebido orientações e 

acompanhamento nutricional antes de participar do grupo de 

gestantes no CRAS. 

  Dentre as gestantes que apresentaram sobrepeso, 

percebeu-se que esta condição pôde estar atrelada aos maus 

hábitos alimentares apresentados pelas mesmas, ou pelo baixo 

poder aquisitivo, que resulta na aquisição de alimentos mais 

econômicos, de alto processamento industrial com elevados 

teores de sódio, açúcares refinados e gorduras, 

conquentemente, menos nutritivos. 

Conforme Ferreira et al. (2017), o nível socioeconômico 

implica diretamente no acesso aos serviços de saúde e 

acompanhamento gestacional, enquanto o nível educacional 

impacta nos comportamentos de risco, nutrição adequada, 

cuidados e hábitos saudáveis para o desenvolvimento da 

gestação. A estabilidade destes fatores é fundamental para as 

jovens gestantes desenvolverem habilidades e estratégias para 

promover o próprio cuidado e do bebê. Além de problemas 

psicossociais, a gestação causa transformações físicas 

relacionadas ao ritmo metabólico e hormonal. 

Novos estudos ainda são necessários na tentativa de 

associar variáveis, tais como: nível socioeconômico, 

localização, estado nutricional, satisfação corporal e 

comportamento alimentar, possibilitando  o desenvolvimento de  
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intervenções futuras sobre a saúde e qualidade de vida das 

gestantes e sua influência sobre a saúde do bebê. 

Especialmente, diminuir o risco nutricional, bem como através 

de uma conduta nutricional adequada levando em consideração 

a singularidade de cada uma, com ênfase nas condições 

socioeconômicas 

 

CONCLUSÕES 

 

A formação do grupo de gestantes trouxe alguns 

desafios na participação de estudantes de nutrição diante da  

equipe  multiprofissional, uma vez que o profissional 

nutricionista não encontra-se inserido nas equipes que atuam 

em Centros de Referência de Assistência Social,  tornando a 

interdisciplinaridade um desafio e aprendizado para toda 

equipe.  

As atividades foram desenvolvidas por meio de 

tecnologias leves e de fácil compreensão, onde a interação e 

participação ativa do grupo pôde ser atingida. Além disso, as 

gestantes mostraram-se satisfeitas com o conteúdo abordado, 

uma vez que ainda não haviam recebido orientações 

nutricionas no pré-natal.  

A avaliação nutricional foi uma ferramenta importante no 

diagnóstico do estado nutricional do grupo, possibilitando 

despertar na equipe de profissionais e nas autoridades 

responsáveis pelo serviço, bem como nas próprias gestantes, 

um alerta para a situação nutricional e risco de vulnerabilidade 

social para uma fração da população do município em questão, 

tendo em vista a alta prevalência de gestação na fase da 



PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DO NUTRICIONISTA NO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA 
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DO GRUPO DE GESTANTES 

1124 
 

adolescência, e alto índice de baixo peso e sobrepeso em todo 

grupo avaliado.  

Dessa maneira  a identificação precoce da inadequação 

no estado nutricional das gestantes contribui para a intervenção 

oportuna, resultando em um impacto positivo a durante o 

período gravídico. 

Por fim, o estágio  configurou-se como uma ferramenta 

fundamental para nossa formação, pois, a partir das 

experiências vivenciadas adquirimos mais conhecimento e, 

sobretudo, nos fortalecemos enquanto  profissionais da área da 

saúde. 
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RESUMO: A avaliação da medida antropométrica da 
circunferência de cintura podendo essa ser usada independente 
como diagnóstico de grande potencial para doenças 
cardiovasculares, é ainda fator complicação visto que o 
acúmulo de gordura na região abdominal apresenta estreita 
relação com a hipertensão arterial, sendo assim ainda mais 
preocupante a urgência em traçar um plano terapêutico eficaz. 
A preocupação em aferir tais parâmetros se mostra em que a 
circunferência de cintura é além de predito de risco 
cardiovascular, também consegue verificar o acúmulo de 
gordura intra-abdominal ou visceral, onde essa  é considerada 
causadora de mais complicações clinicas que subcutânea. O 
objetivo desse estudo foi verificar o controle da pressão arterial 
com a relação da circunferência da cintura de pacientes adultos 
de uma Unidade Básica de Saúde do muninicipio de Patos – 
PB. A pesquisa citada trata-se de um estudo transversal de 
campo, quantitativa. A população do estudo corresponde a 43 

mailto:nutrijessykamendes@gmail.com
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pacientes hipertensos que participam do Programa de Atenção 
Básica. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das 
Faculdades 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 direta ou indiretamente. Fui aplicado um questionário, 
e foram coletados os dados da PA e CC para correlacionar. E 
como resulatos, tivemos uma resposta negativa daquilo que 
esperávamos, porém estudos mostram o contrario, que 
pessoas que tem a circunferência aumentada tem grande risco 
de desenvolver doenças cardiovasculares e comorbidades. 
Então foi possível concluir que, apesar de não termos 
encontrado um resultado siguinificativo para nossa proposta, 
demais estudos comprovaram sua siguinificância e sua 
prevalência na população. Onde se faz necessário a 
identificação dos fatores de risco cardiovascular, que permitem 
o desenvolvimento de um planejamento preventivo contra as 
doenças cardiovasculares, além de subsidiar programas de 
saúde pública contra esses agravos. E que todos os fatores de 
risco cardiovascular analisados neste estudo são modificáveis, 
por isso, reforça-se a importância de incentivar a adoção de um 
estilo de vida mais saudável no público estudado. 
 

Palavras-chave: Hipertensos. Circunferência da Cintura. 

Doenças cardiovasculares. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente temos observado uma crescente mudança 

no quadro de adoecimento da população onde as doenças 

crônicas não transmissíveis ocupam o principal motivo para 

mortalidade. E a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma 
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condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados 

e sustentados de pressão arterial (PA), se tem tido grande 

número de incidência e baixas taxas de controle (7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial 2016) 

São considerados hipertensos indivíduos  com  pressão  

arterial sistólica  (PAS)  ≥140mmHg  e/ou  pressão  arterial 

diastólica  (PAD)  ≥ 90mmHg (VI  Diretrizes  Brasileiras  de 

Hipertensão, 2010). 

Vendo que a HAS é fator de risco para desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares (DCV) e de complicações como 

acidente vascular  cerebral  (AVC),  infarto  agudo  do  miocárdio 

(IAM), doença renal crônica, doença arterial periférica, 

insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana (DAC), que 

estão dentre as principais causas de óbito no Brasil (BRASIL, 

2016). 

A preocupação em reduzi a incidência e complicações da 

HAS essa sendo  considerada um grave problema de saúde 

pública, sendo responsável por alta frequência de internações, 

custos médicos e socioeconômicos elevados, menor qualidade 

de vida e produtividade dos indivíduos (FERREIRA et al., 2018) 

Antropometria é um método convencional que tem como 

objetivo direto de avaliar o estado nutricional de indivíduos ou 

coletividades e refere-se, como o nome sugere, a medidas do 

corpo de uma pessoa, podendo refletir seu crescimento e seu 

padrão de desenvolvimento (ROSSI, 2013). 

Dentre as medidas antropométricas, as circunferências 

se destacam, pois podem ser usadas para avaliar a quantidade 

de gordura corporal ou ainda podem participar de equações de 

predição de medidas ou de perfil corporal (QUEIROGA, 2005). 
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A avaliação da medida antropométrica da circunferência 

de cintura podendo essa ser usada independente como 

diagnóstico de grande potencial para doenças 

cardiovasculares, é ainda fator complicação visto que o 

acúmulo de gordura na região abdominal apresenta estreita 

relação com a hipertensão arterial, sendo assim ainda mais 

preocupante a urgência em traçar um plano terapêutico eficaz 

(DE MENEZES et al., 2014). 

Com o processo de aumento da expectativa de vida vem 

acompanhado por modificações no perfil de saúde de sua 

população e predomínio de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), com limitações funcionais e 

incapacidades. Associado a isso está a redução da massa 

muscular decorrente do envelhecimento, mesmo em idosos 

saudáveis (SILVA, et al., 2006). 

Com isso o risco para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial aumenta conforme o passar da idade, e isso se dá pelo 

fato dos vasos sanguíneos ficarem enrijecidos. Isso acontece 

devido ao aumento do volume de sangue, com isso o coração 

precisa fazer mais esforço para bombeá-lo para todo o corpo, 

assim a pressão nos vasos sanguíneos fica maior, contribuindo 

para o desenvolvimento da hipertensão (ROCKENBACH et al., 

2012). 

A circunferência da cintura é considerada indicador do 

tecido adiposo abdominal e indicativo para Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis DCNT assim a Organização mundial da 

saúde em 1998 sugere os pontos de corte para circunferência 

da cintura: em risco ≥ 94 ≥ 80 Risco muito alto ≥ 102 ≥ 88 para 

homens e mulheres respectivamente (WHO, 1998).  
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A preocupação em aferir tais parâmetros se mostra em 

que a circunferência de cintura é além de predito de risco 

cardiovascular, também consegue verificar o acúmulo de 

gordura intra-abdominal ou visceral, onde essa  é considerada 

causadora de mais complicações clinicas que subcutânea, haja 

vista que esta tem a capacidade de, em lipólise, liberar ácidos 

graxos para o fígado, dada sua proximidade com o sistema 

venoso portal; produzir mais interleucinas inflamatórias, como a 

interleucina-6 e o ativador de plasminogênio-1 (PAI-1), que, em 

excesso, atua como aterogênico  (DE OLIVEIRA & 

RODRIGUES 2016 

De acordo com a OMS 1998 a classificação do risco de 

doença cardiovascular a partir da circunferência de cintura, 

pode ser classificada de três formas de acordo com o sexo. 

Para Homens os valores são de < 94 sem risco, ≥ 94 risco, ≥ 

102 risco muito alto. Já para as mulheres os valores são de < 

80 sem risco, ≥ 80 risco e ≥ 88 risco muito elevado. 

O objetivo desse estudo foi verificar o controle da 

pressão arterial e risco cardiovascular de acordo com 

circunferência da cintura de pacientes adultos de uma Unidade 

Básica de Saúde do muninicipio de Patos – PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa citada trata-se de um estudo transversal de 

campo, quantitativa. Onde foi realizada com os pacientes que 

estão dentro da área a descrita da Unidade Básica de Saúde 

Solom Medeiros do município de Patos, Paraíba.  A população 

do estudo corresponde a 43 pacientes hipertensos que 

participam do Programa de Atenção Básica, que residem no 
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bairro do Salgadinho, e são cobertos pela unidade de saúde 

Solom Medeiros. 

Sendo considerados todos os hipertensos que são 

assistidos pelo programa HIPERDIA, da unidade de saúde da 

família que deram consentimento expresso por meio do TCLE 

na aplicação do questionário, estejam dentro da faixa etária de 

idade entre 40 a 70 anos, e que possuíam autonomia de suas 

faculdades mentais para responder conscientemente o 

questionário. 

Inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das 

Faculdades 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 direta ou indiretamente. Esta Resolução incorpora 

sob a ótica do indivíduo e das coletividades os quatro 

referenciais básica da bioética: autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça e visa assegurar os direitos e deveres que 

dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa. 

Como instrumento foi aplicado um questionário onde 

este tinha os: dados pessoais, dados epidemiológicos, 

medicação utilizada e valores de Pressão Arterial. E também foi 

coletado a circunferência da cintura desses indivíduos, para ser 

realizada a comparação da PA com a circunferência da cintura 

(CC).  

A CC foi obtida utilizando-se fita métrica não extensível, 

posicionada imediatamente acima da cicatriz umbilical, e a 

leitura feita no momento da expiração. Para classificação foram 

utilizados pontos de corte propostos pelo National Cholesterol 



PREVALÊNCIA DE ADULTOS HIPERTENSOS COM VALORES DE PRESSÃO 
ARTERIAL ESTÁVEIS E RISCO CARDIOVASCULAR A PARTI DA 

CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA 

1133 
 

Education Program (NCEP), que aponta risco cardiovascular 

para valores ≥ 102 cm para homens e ≥ 88 cm para mulheres. 

A aferição conforme a técnica auscultatória, registrada 

no braço, empregando o esfigmomanômetro aneroide sendo a 

técnica mais utilizada (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007) paciente sentado e relaxado 

após 20 min que já encontrava-se no local. Os valores da 

pressão arterial foram classificados de acordo com o Ministério 

da Saúde (MS) onde os valores limites da pressão arterial 

sistólica 130 - 139mmHg e diastólica 85 - 89mmHg (BRASIL, 

2006) Os dados foram colhidos a partir de visitas domiciliares 

onde os pesquisadores eram acompanhados por o Agente 

Comunitário de saúde (ACS), responsável pela micro área 

pesquisada. Os pesquisadores foram previamente treinados 

para a aplicação do questionário e divididos em grupos para 

otimizar a coleta de dados. Posterior coleta os dados foram 

analisados utilizando o programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences; versão 22) e serão realizadas análises de 

estatística descritiva (média, desvio padrão e frequência) e 

análises de estatística inferencial. Os testes comparação de 

médias (teste t), teste Qui-quadrado e o nível de significância 

adotado será de 5%. 

 

Quadro 1: Modelo do Questionário aplicado. 

 

1.Dados Pessoais 

Nome______________________________________ 

Sexo __________ 

DN _  / _  /_    Idade ____  Ocupação ________        

Diagnóstico  _ / _  /_              Estado Civil_______          
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Verificação da P.A 

Entrada 

Horário:  

Valor: 

Saída  

Horário:  

Valor: 

 

2. Dados Epidemiológicos 

Diabetes Mélito Antecedentes 

Cardiovasculares 

Cardiopatia Fumante 

Obesidade Álcool 

Sobrepeso Sedentarismo 

 

3. Dados psicossociais 

Estresse  Emprego 

Depressão  Laser  

Ansiedade Apoio familiar 

Baixa autoestima  

 

4. Medicação usada/frequência/período 

 

 

5. Dados antropométricos: 

Peso  Altura  C.C I.MC 
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(Fonte do pesquisador, 2018) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

RESULTADOS 

No presente estudo pode ser observado a prevalência 

quanto ao gênero masculino para valores pressóricos alterados 

onde 7 (43,8%) dos homens estavam com valores abaixo de 

140x90mmHg e 9 (56,2%) com valores acima. Quanto ao 

público feminino compensadas 20 (74.1 %) e descompensadas 

7 (25.9%). Indicando maior descontrole no público masculino.  

 

Grafico 1. Pressão Arterial E Gênero - Controle pressão arteral e gênero. 

Prevalência de adultos hipertensos com valores de pressão arterial estáveis 

e risco cardiovascular a aparti da circunferência de cintura. 

 

 
(Fonte do pesquisador, 2018) 

 

De forma geral com re1ação as circunferências de 
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aumentada, sendo possível inferir que o público apresenta 

grandes riscos cardiovasculares sendo as mais comuns, infarto 

agudo no miocárdio, doença arterial coronariana, Insuficiência 

cardíaca entre outras que afetam a qualidade de vida, e ainda 

visto que a HAS por si tem efeito negativo na saúde dos 

acometidos.  

 
Grafico 2. Circuferencia Cintura- Geral - Prevalência geral de circuferen de 

cintura. Prevalência de adultos hipertensos com valores de pressão arterial 

estáveis e risco cardiovascular a aparti da circunferência de cintura. 

 

 
(Fonte do pesquisador, 2018) 

 

Em relação a distinção por gênero as mulheres apontam 

maior CC onde 75% dos homens tem a circunferência 
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gêneros, pois é demonstrando em mais da maioria dos 

avaliados a alteração. 

 
Grafico 3. Circuferência Cintura feminina/masculino. Prevalência de adultos 

hipertensos com valores de pressão arterial estáveis e risco cardiovascular 

a aparti da circunferência de cintura. 

(Fonte do pesquisador, 2018) 

 

De acordo com os paciente avaliados onde obtivemos 

um valor de p = 0,605, onde não foi possivel estatisticamente 

estabelecer uma corelação entre a pressão arterial normal e a 

circunferência da cintura normal. Onde os resultados obitidos 

foram de 71,4% estavam com a circunferênica da cintura 

normal e também apresentavam a PA dentro dos padrões de 

normalidade. Mas ainda 28,6% dos avaliados estavam com 

pressão arterial alterada e circunferência de cintura com risco 

aumentado. 
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DISCUSSÃO 

 

 FERREIRA et al., (2018) em seu estudo observam 86,2% 

eram mulheres, 62,3% estavam com a pressão arterial não 

controlada, 72,8% e 73,6% apresentavam risco cardiovascular 

muito elevado, segundo a circunferência da cintura. 

 Resultados semelhantes encontrados no estudo de 

FAGUNDES & GONZÁLEZ-CHICA (2018) onde a prevalências 

de circunferência da cintura elevada foram significantemente 

superiores nas mulheres em comparação as dos homens. Entre 

os homens, a prevalência de cintura elevada foi maior nos 

portadores de HAS/DM . Nas mulheres, a prevalência de cintura 

elevada foi de aproximadamente 90,0%.  

 Ferreira 2018 diz que a maioria (62,3%) estava com a PA 

não controlada, com mediana de PAS igual a 140mmHg e de 

PAD igual a 88mmHg Segundo a CC, 89,1% apresentava risco 

cardiovascular, sendo que 73,6% estavam com risco 

cardiovascular muito elevado, e a avaliação  antropométrica  

revelou  85,0%de  portadores  de  HAS  com  excesso  de  peso,  

dosquais, 48,4% eram obesos. Segundo a CC, 89,1% 

apresentava risco cardiovascular, sendo que 73,6%estavam 

com risco cardiovascular muito elevado. 

 É importante lembrar que a adesão ao tratamento 

envolve medidas terapêuticas medicamentosas e não 

medicamentosas, como mudanças nos hábitos alimentares, 

suspensão do tabagismo e da ingestão de álcool e prática de 

exercícios físicos (7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016). 

 No tocante ao tratamento medicamentoso, 93,8% 

afirmou fazer uso de medicação anti-hipertensiva, tendo sido 
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constatado que 42,8% eram tratados com mais de uma classe 

desses fármacos. Limitar o entendimento das orientações 

realizadas pelas equipes multiprofissionais, a   compreensão da 

importância da adoção de hábitos de vida saudáveis e, ainda, a 

adesão ao tratamento. Isso pode justificar as alterações nos 

níveis pressóricos encontradas, mesmo com maioria dos 

portadores de HAS em medicação anti-hipertensiva 

(FERREIRA et al., 2018) 

 No estudo de SILVEIRA, et al 2018 onde se observou 

obesidade abdominal (AO) e suas morbidade se teve média nos 

valores de circuferencia diferentes do nosso estudo, entre 

homens, a média da (CA) foi de 97,2 cm, nas mulheres foi de 

91,6 cm. 

 No estudo Pinheiro 2018, onde se foi avaliado o perfil de 

idosas participantes de um projeto social fulana evidencia, 

houve predomínio da hipertensão arterial sistêmica (53,8%). E 

uma alta existência de valores alteradas para a circunferência 

da cintira em relação ao risco cardiovascular, observou-se 

prevalência de risco muito aumentado pela circunferência da 

cintura de (61,5%). 

 

CONCLUSÕES  

 

Então foi possível concluir que, apesar de não termos 

encontrado um resultado siguinificativo para nossa proposta, 

demais estudos comprovaram sua siguinificância e sua 

prevalência na população. Onde se faz necessário a 

identificação dos fatores de risco cardiovascular, que permitem 

o desenvolvimento de um planejamento preventivo contra as 
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doenças cardiovasculares, além de subsidiar programas de 

saúde pública contra esses agravos. 

E que todos os fatores de risco cardiovascular analisados 

neste estudo são modificáveis, por isso, reforça-se a 

importância de incentivar a adoção de um estilo de vida mais 

saudável no público estudado. 
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RESUMO: A hipertensão arterial é caracterizada pela elevação 
do volume sanguíneo normalmente ocasionado pela alta 
ingesta de sal na dieta causando volemia, com isso a elevação 
dos níveis de pressão sanguínea. O objetivo do estudo propõe 
observar a prevalência dos hipertensos com os níveis da 
pressão arterial estáveis e relação com controle 
medicamentoso da unidade de saúde Solom Medeiros em 
Patos- PB. Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal de 
campo e quantitativa, onde participaram 43 hipertensos de uma 
UBS do município de patos, cadastrados no Programa de 
Atenção Básica. Como resultados e discursão da pesquisa 
obtivemos a relação da PA com o gênero que para o público 
masculino a relação da PA sistólica corresponde 37,5% dento 
dos valores normais, e 62,5% apresentavam elevação da PA. 
No público feminino foi de 59,3% estavam normais e 40,7% 
estava elevada. Com relação a PA diastólica, 31,3% do público 
masculino estava dentro da normalidade, enquanto 68,8% 

mailto:nutrijessykamendes@gmail.com
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estava elevada. Já com o genêro feminino 70,4% estava dentro 
dos padrões de normalidade e 29,6% estavam elevados. 
Concluímos assim que os hipertensos da unidade de saúde 
encontra-se com os valores pressóricos em maioria dentro dos 
valores recomendados, no entanto visto que o controle 
medicamentoso é realizado o numero de pacientes estáveis se 
aproxima muito dos não estáveis.  
Palavras-chave: Hipertensão; Atenção Básica; Nutrição. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial é caracterizada pela elevação do 

volume sanguíneo normalmente ocasionado pela alta ingesta 

de sal na dieta causando volemia, com isso a elevação dos 

níveis de pressão sanguínea (GOMEZ, VENTURINI, 2009).  

Atualmente observamos um crescente aumento de 
doenças na população. As doenças crônicas não transmissíveis 
ocupam o principal motivo para mortalidade. E a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial, 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial (PA), se tem tido grande número de incidência e baixas 
taxas de controle (7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 
2016). 

 

Tabela 1: Classificação dos índices pressóricos  

Classificação Pressão 

Sistólica 

(mmHg) 

Pressão 

Diastólica 

(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 
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Limítrofe  130 – 139 85 – 89 

Hipertensão  

Estágio 1 

140 – 159 90 – 99 

Hipertensão  

Estágio 2 

160 – 179 100 – 109 

Hipertensão  

Estágio 3 

≥180 ≥110 

Hipertensão 

Sistólica Isolada 

≥140 < 90 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016. 

 

Os dados brasileiros apontam que do total de mortes 

ocorridas no mundo em 2012, 38 milhões foram em decorrência 

das DCNT, das quais ¾ (28 milhões) ocorreram em países de 

baixa e média rendas. No Brasil, elas foram responsáveis por 

mais de 74% do total de mortes em 2014. Dentre as DCNT mais 

prevalentes na população adulta e idosa, destaca-se a 

hipertensão arterial e o diabetes mellitus como corresponsáveis 

pelas principais causas de mortalidade e hospitalizações no 

país (MALTA et al., 2015) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

HAS está entre os três principais fatores de risco que concorrem 

para doenças cardiovasculares, contribuindo também como 

fatores de risco a dislipidemia e diabetes mellitus (BRASIL, 

2011). 

Diante desse cenário onde a HAS apresenta elevada  

descompensação o diagnóstico e tratamento adequado na fase 

inicial afeta positivamente na progressão da doença. Visto 
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assim o cuidado tardio e a não adesão do indivíduo ao 

tratamento, incluindo o não comparecimento em consultas de   

rotina e  por sua vez,  se associar ao surgimento e a 

manutenção da baixa adesão ao tratamento medicamentoso, 

os quais podem acarretar crises hipertensivas e complicações 

cérebro vasculares, como acidente vascular cerebral e infarto 

agudo do miocárdio (BARRETO et al., 2018) 

Por isso a detecção precoce no início do descontrole, 

tratamento e controle da hipertensão arterial são essenciais 

para a redução de seus agravos relacionados. Somando a isso 

medidas para a modificação de estilos de vida torna-se 

imprescindível para o efetivo controle dessa patologia (STOPA 

et al., 2018) 

Sendo essa patologia crônica o paciente deve ser 

orientado a continuar sempre em tratamento, adotados pelos 

pacientes logo após o descobrimento da doença, notou-se 

maior valorização do atendimento médico e do uso da 

medicação e sabe-se que não é apenas esses fatores que deve 

ser analisado (HOEPFNER 2017). 

A atenção básica de saúde é a porta de entrada dos 

pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na 

busca, prevenção e tratamento de patologias, a promoção de 

saúde atua  e considera o cidadão em sua singularidade, na 

complexidade, integralidade e inserção sócio-cultural. (BRASIL, 

2012).  

A  Estratégia  de  Saúde  da  Família  atende os princípios     

e diretrizes da integralidade, da universalidade, da equidade, da 

descentralização e da intersetorialidade, uma vez que tem 

como seu lugar de intervenção  a  comunidade,  centrando  suas  

ações  nos indivíduos,   nas   famílias   e   nas   relações   que   
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eles mantêm  com  o  território  em  que  estão  inseridos 

(BRASIL, 2012). 

A equipe deveria realizar intervenção através do 

atendimento individual ou em grupo, e atividades de prevenção, 

no entanto, na prática estes profissionais estão no consultório 

ou dentro da unidade, executando poucas atividades 

diferenciadas. Seguindo um princípio de integralidade e 

interdisciplinaridade, é desejável inserir a Nutrição em outros 

ambientes sociais, tais como: escolas públicas e privadas; 

comunidade, com ajuda dos agentes comunitários de saúde; 

associações de moradores e a própria Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), proposto pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2006). 

Assim a estratégia de saúde da família é a porta de 

entrada dos pacientes em busca de tratamento e esse 

programa é primordial para tentar identificar e solucionar muitos 

dos fatores envolvidos no controle adequado da Hipertensão 

Arterial (HAS). 

Objetivo do estudo propõe observar a prevalência dos 

hipertensos com os níveis da pressão arterial estáveis e relação 

com controle medicamentoso da unidade de saúde Solom 

Medeiros em Patos- PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa citada trata-se de um estudo transversal de 

campo, quantitativa. Onde foi realizada com os pacientes que 

estão dentro da área a descrita da Unidade Básica de Saúde 

Solom Medeiros do município de Patos, Paraíba.  A população 

do estudo corresponde a 43 pacientes hipertensos que 
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participam do Programa de Atenção Básica, que residem no 

bairro do Salgadinho, e atendidos pela unidade de saúde Solom 

Medeiros. 

Foram avaliados os hipertensos que são assistidos pelo 

programa HIPERDIA, da referida unidade de saúde, que deram 

consentimento expresso por meio do TCLE na aplicação do 

questionário, estejam dentro da faixa etária de idade entre 40 a 

70 anos, e que possuíam autonomia de suas faculdades 

mentais para responder conscientemente o questionário. 

Inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos das 

Faculdades Integradas de Patos, que tem como número do 

CAAE: 77216517.6.0000.5181 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 

direta ou indiretamente.   

Como instrumento foi aplicado um questionário onde 

este tinha os dados pessoais, dados epidemiológicos, 

medicação utilizada e valores de Pressão Arterial. Os valores 

de PA eram aferidos por meio de esfigmomanômetro e 

estetoscópio com o paciente em repouso. 

Os dados foram colhidos em visitas domiciliares onde os 

pesquisadores eram acompanhados por o Agente Comunitário 

de saúde (ACS), responsável pela micro área pesquisada. Os 

pesquisadores foram previamente treinados para a aplicação 

do questionário e divididos em grupos para otimizar a coleta de 

dados. Os valores de referência para classificação seguem os 

propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), 

como referência foi usado o valor  (140x89 mmHg). Foi 

analisado o fármaco utilizado e a posologia utilizada.  
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Os dados foram analisados utilizando o programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences; versão 22) 

realizada análises de estatística descritiva (média, desvio 

padrão e frequência) e análises de estatística inferencial. Os 

testes comparação de médias (teste t), teste Qui-quadrado e o 

nível de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

RESULTADOS  

 

Foram avaliados 43 hipertensos cadastrados no 

programa HIPERDIA da Unidade de Saúde Solom Medeiros, 

Patos PB. Destes 16 eram do gênero masculino e 27 do gênero 

feminino, com faixa etária entre 50 – 60 anos de idade.  

Os resultados estatísticos demonstram análise da 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) (gráfico 1) em homens, dos 

quais 6 (37,5%) estavam com os valores de PAS dentro dos 

valores recomendados >139mmgh e 10 (62,5%) encontravam 

com valores superiores ao recomendado. Sendo constatado 

uma hipertensão sistólica isolada nestes pacientes. 
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Grafico 1: Pressão sistolica e gênero masculino. Prevalência de 
hipertensos em tratamento medicamentoso com valores de 
pressão arterial estáveis de uma unidade básica de saúde do 
sertão paraibano 

(Fonte do pesquisador) 

 

Quanto ao gênero feminino (gráfico 2) temos 16 (59,3%) 

que estavam com os valores de PAS dentro dos valores 

recomendados >139mmgh e 11 (40,7%) encontravam com 

valores superiores ao recomendado.  Onde pode-se observar 

que essas não apresentam hipertensão arterial sistólica isolada 

como pode ser observado no público  masculino. 
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Grafico 2: Pressão sistolica e gênero feminino. Prevalência de 

hipertensos em tratamento medicamentoso com valores de 

pressão arterial estáveis de uma unidade básica de saúde do 

sertão paraibano. 

(Fonte do pesquisador) 

 

E quanto a Pressão Arterial Diastólica (PAD) demostra 

(gráfico 3) masculino 16 dos quais 6 (31,3%) estavam com os 

valores de PAS dentro dos valores recomendados >89mmgh e 

11(68,8%) encontravam com valores superiores ao 

recomendado.  

Sendo observado hipertensão diastólica No grupo 

masculino, mesmo esses apresentando menor quantidade 

avaliados em relação ao público feminino esses apresentam 

maior risco de morbimortalidade. 
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Gráfico 3. Pressão diastólica e gênero masculino. Prevalência 
de hipertensos em tratamento medicamentoso com valores de 
pressão arterial estáveis de uma unidade básica de saúde do 
sertão paraibano. 

(Fonte do pesquisador) 

 

Quanto ao gênero feminino temos 19 (70,4%) estava 

com os valores de PAD dentro dos valores recomendados 

>89mmgh e 8 corresponde a 29,6% encontravam com valores 

superiores ao recomendado <89 mmgh (gráfico 4). Sendo 

observado maior compensação dos valores pressóricos tanto 

de PAS e PAS, menor riscos de morbimortalidade em relação 

do gênero masculino estudado. 
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Gráfico 4. Pressão diastólica e gênero feminino. Prevalência de 

hipertensos em tratamento medicamentoso com valores de 

pressão arterial estáveis de uma unidade básica de saúde do 

sertão paraibano. 
(Fonte do pesquisador) 

 

 Quando somado os valores para observação de controle 

geral obtivemos valores 55,8% compensados contra 44,2% 

descompensados para valores de pressão sistólica isolada. E 

em comparação a diastólica obtivemos 51,2% compensados e 

48,8% descompensados. Verificando valores próximos entre 

estabilidade e desequilíbrio.  

O controle medicamentoso (tabela 2) é utilizado em 

maioria dos pacientes avaliados onde a classe de fármacos 

mais comum são os com ação betabloqueadora dos canais de 

cálcio, antagonistas da ação da angiotensina e diurético e pode 

ser verificado que 100,0% dos homens utilizam os fármacos 

diariamente e ainda assim são os que apresentam menor 

controle.  
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No público feminino 97,7% fazem uso diário da 

medicação prescrita onde apenas uma não faz o uso, mas que  

apresenta descontrole da PA.  

 

Tabela 2. Contole medicamentoso e gênero. Prevalência de 
hipertensos em tratamento medicamentoso com valores de 
pressão arterial estáveis de uma unidade básica de saúde do 
sertão paraibano 

 Controle 

Medicamentoso 

Total 

SIM NÃO 

Sexo Masculino Contage

m 

16 0 16 

% em 

SEXO 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

Feminino Contage

m 

26 1 27 

% em 

SEXO 

96,3% 3,7% 100,0

% 

Total Contage

m 

42 1 43 

% em 

SEXO 

97,7% 2,3% 100,0

% 

(Fonte do pesquisador) 

 

DISCUSSÕES  

 

O presente estudo encontra-se resultados semelhantes 

com a literatura atual quanto aos valores de pressão arterial e 

terapêutica medicamentosa.  
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Sendo assim é proposto que mesmo sendo o número de 

pacientes estáveis maior que o de descompensado analisando 

de forma geral, ainda assim é preocupante esse resultado, visto 

que a diferença de valores compensatórios pressóricos entre 

homens e mulheres é significativo. 

A problemática hipertensiva tem sido discutida e muitas 

evidências proposta onde pode ter comprovada o impacto 

positivo do tratamento da HAS na redução da morbidade e da 

mortalidade, no entanto o controle da doença ainda está 

distante dos níveis adequados na maioria dos pacientes  

(GUIMARÃES., et al 2015). 

No estudo de DE SOUZA (2017) vimos resultados 

semelhantes a distribuição por gênero mostra maior proporção 

(51,8%) dos homens apresentando pressão arterial elevada no 

momento da aferição, sendo menor entre as mulheres (33,1%). 

A prevalência de pressão arterial elevada na população 

estudada foi de 41,4% 

A figura 2 demonstra o controle medicamentoso e 

diferentemente do estudo DE SOUZA (2017) dos que fazem 

tratamento para hipertensão, desses, 90,2% fazem uso diário. 

No presente estudo 100% dos homens fazem uso da 

medicação diária enquanto apenas 97,7%. 

Segundo FREITAS et al., (2002) apenas 39,5% dos hipertensos 

analisados que fazem tratamento diário com anti-hipertensivos 

mostravam-se com níveis pressóricos  dentro da normalidade 

mostrando uma  prevalência menor que o presente estudo.  

E ainda semelhantemente no estudo transversal 

FREITAS, et al (2001) realizados em pacientes acompanhados, 

no município de São Paulo, obtiveram índice de 20,9% de 

eficácia terapêutica. 



PREVALÊNCIA DE ADULTOS HIPERTENSOS COM VALORES DE PRESSÃO 
ARTERIAL ESTÁVEIS E RISCO CARDIOVASCULAR A PARTI DA 

CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA 

1156 
 

Semelhantemente no estudo de FERREIRA et al., (2018) 

No tocante ao tratamento medicamentoso, 93,8% afirmou fazer 

uso de medicação anti-hipertensiva, tendo sido constatado que 

42,8% eram tratados com mais de uma classe desses 

fármacos.  

Phillips et al (2001), em seu estudo aponta um dos 

fatores para a ineficiência terapêutica o modelo biomédico, 

focado no alívio dos sintomas, como uma das causas de falha 

no manejo da hipertensão. A “inércia clínica”, isto é, a falha dos 

profissionais de saúde em iniciar ou intensificar uma terapia 

quando indicada, seria o grande problema.  

Segundo Consenso Latino Americano sobre Hipertensão 

Arterial (2001) e V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (2006) sugere que a obesidade é um importante fator 

de risco para a hipertensão e pode ser relacionada como causa 

dessa doença em mais de 30% dos hipertensos.  

O excesso de massa corporal é um fator predisponente 

para a hipertensão, podendo ser responsável por 20% a 30% 

dos casos de hipertensão arterial; 75% dos homens e 65% das 

mulheres apresentam hipertensão diretamente atribuível a 

sobrepeso e obesidade. Fatores que devem ser avaliados em 

tais pacientes além de valores de PA em suas consultas 

médicas de rotina a Unidade de Saúde (V Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial Sistêmica, 2006).  

 SVETKEY (2009), sugere que programas de educação 

continuada, adaptadas às condições locais e envolvendo os 

diversos profissionais da saúde e os pacientes, têm 

possibilidade de sucesso. Fortalecendo apoio multiprofissional 

nas ESF sendo de suma importância a inserção do Nutricionista 

na equipe. 
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PINHEIRO & RODRIGUES (2018) em seu estudo mostra 

a importância da educação em saúde após o período de 

intervenção educacional: redução das pressões arteriais 

sistólica e diastólica; aumento na adesão ao tratamento; 

aumento na percentagem de doentes com hipertensão arterial 

controlada. 

No estudo de LEMOS et al., (2018) que observou uma 

população hipertensa por três anos, os que possuíam 

acompanhamento multiprofissional em saúde regular destacou 

que o aumento nas consultas e uso de medicação, dieta com 

restrição de sal e prática de atividade física, além da queda no 

uso de medicação somente em urgências. Afetou positivamente 

na redução dos valores pressóricos. 

A literatura confirma e o nosso estudo que pacientes 

hipertensos com controle medicamentoso e mudança nos 

hábitos de vida: dieta equilibrada e prática de atividade física 

apresentam maiores chances de índices pressóricos estáveis.  
 

CONCLUSÕES  
 

Com isso concluímos que a atenção e cuidado com os 

pacientes hipertensos ainda está deficiente, pois o tratamento 

medicamentoso sendo realizado e o gênero masculino 

apresentaram um número superior as mulheres em descontrole 

de pressão tanto a sistólica como diastólica, ainda que de forma 

geral os valores de normalidade sejam superior. 

Visto ainda que o cuidado multiprofissional e multifatorial 

deve ser inserido ao programa HIPERDIA e não apenas o uso 

continuo de fármacos anti-hipertensivos, deve ser 

implementado ao cuidado também alimentação adequada e 

pratica de atividade física.  
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 Sendo de grande importância rever a composição da 

equipe mínima das unidades de Estratégias de Saúde da 

Família, para uma abordagem mais eficiente e abrangente dos 

mais complexos problemas de saúde que acometem a 

população e em especial as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis devido as suas altas taxas de prevalência e 

baixas taxas de controle. 
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RESUMO: A alimentação cotidiana da família é um processo 

construído pela experiência e aprendizado próprios de cada 

grupo social. As práticas alimentares são construídas a partir de 

diferentes dimensões: temporal, de saúde e doença, de 

cuidado, afetiva, econômica e de ritual de socialização, que se 

entrelaçam conformando uma rede. Abordar o conhecimento 

acerca da alimentação cotidiana, apresentado curiosidades e 

informações e promovendo discussão sobre o tema junto aos 

usuários do Centro de Reabilitação no município de Cuité/PB. 

O tema desenvolvido foi “alimentação cotidiana” sendo dividido 

em cinco subtemas: café, carnes, condimentos, frutas cítricas e 

açúcares. Os encontros foram realizados uma vez por semana 

durante dois meses, as atividades foram desenvolvidas na sala 

de espera do Centro de Reabilitação. As metodologias 

abordadas foram discussões, dinâmicas e relatos de 
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experiência. Todos os encontros contribuíram para o 

desenvolvimento de um aprendizado mútuo e para a 

compreensão acerca da visão da população sobre a 

alimentação cotidiana, sendo possível tirar duvidas sobre a 

temática. Além disso, foi essencial para uma maior interação 

com publico, despertando através dos encontros uma maior 

pratica de saúde através do auto cuidado, proporcionando uma 

abordagem de assunto pouco discutida nesses espaços. O 

relato dos ouvintes deixa notório o quanto é necessário à 

abertura para discussão sobre alimentação cotidiana para a 

população. 

 
Palavras-chave: Centro de Reabilitação. Educação popupar. 

Disciplina prática.  

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Nunes (2012) a Saúde Coletiva é 

conceituada como um campo de saberes e práticas, que traz a 

tona uma visão crítica sobre o objeto saúde, vendo esta como 

um fenômeno social envolto em questões éticas, políticas, 

culturais e psicossociais, se estendendo além do paradigma 

biológico que permeia a maioria das outas áreas da saúde, as 

quais estariam focando não a saúde em si, mas a doença, 

principalmente dentro do contexto individual. 

O ensino da Saúde Coletiva na graduação tem como 

pilares fundamentais a epidemiologia, planejamento e gestão 

em saúde e ciências sócias em saúde (TEIXEIRA, 2003), com 

produção a cerca de saúde-doença-cuidado, com foco na 

promoção, proteção e recuperação da saúde, buscando através 
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da formulação e implementação de políticas públicas de saúde, 

no qual as ações da área se concretizam nos serviços de saúde, 

partindo de ações concretas que visam solucionar problemas 

tanto em larga escala como em pequenos grupos, ou até 

mesmo em indivíduos como componentes sociais (ABRASCO, 

2010). 

O Centro Especializado de Reabilitação (CER) é 

regionalizado de acordo com o que é preconizado pela Rede de 

Cuidados a Pessoas com Deficiência, instituída pelo Ministério 

da Saúde através da Portaria nº 793 de 24 de abril de 2012. De 

acordo com essa portaria o CER é um ponto de atenção de 

característica ambulatorial especializada e responsável em 

realizar diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e 

manutenção de tecnologias assistidas. Cabendo realizar 

atendimentos de forma articulada com os demais pontos de 

atenção a saúde constituindo-se em referência no território, 

envolvendo a equipe, o usuário e sua família no projeto 

terapêutico (BRASIL, 2012). 

Sabe-se que os Centros de Reabilitação começaram a 

ser implantados, no Brasil, no final da década de 50. O modelo 

de atenção era focado numa proposta de concepções médicas 

sobre as incapacidades e a reabilitação física, legitimando o 

modelo hegemônico de reabilitação no Brasil. Pautados no 

modelo hegemônico, a atenção à saúde das pessoas com 

deficiência era concentrada nos Centros de Reabilitação, 

ambiente de cuidados institucionais que concentrava todos os 

recursos destinados a prevenir, reabilitar e deliberar sobre os 

projetos terapêuticos em reabilitação (ALMEIDA, 2015).  

Para Mendes (2010) o SUS deve se estruturar em redes 

de atenção a saúde (RAS) para superar o vigente sistema 
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fragmentado, a fim de dar conta da atual situação de saúde 

estabelecida pela transição epidemiológica, com relativa 

predominância das condições crônicas, além da transição 

demográfica, que aponta para o aumento da longevidade e 

inevitável aumento da demanda de cuidados típicos de 

reabilitação para com os idosos. 

As RAS são organizadas com maior envolvimento 

através de um conjunto de serviços de saúde que se vinculam 

através missões e objetivos comuns, desenvolvendo ações que 

permitam ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população a partir da coordenação da Atenção 

Primária à Saúde (APS), (MENDES, 2010).  

 

O comer é, assim, uma ação concreta de incorporação 

tanto de alimentos como de seus significados, permeada por 

trocas simbólicas, envolvendo uma infinidade de elementos e 

de associações capazes de expressar e consolidar a posição 

de um agente social em suas relações cotidianas (CARVALHO; 

LUZ, 2011). 

Muito além de uma atitude biológica, a alimentação 

assume também um comportamento cultural. Biológica, por 

uma questão de sobrevivência, sendo um fator insubstituível 

para a manutenção da vida para todos os seres humanos. 

Relaciona-se diretamente à vitalidade do indivíduo, à 

necessidade fisiológica de ingerir nutrientes capazes de manter 

o corpo em funcionamento, sendo, sob esse aspecto, um 

comportamento relativo à natureza humana. O que ingerir e as 

quantidades a serem ingeridas para suprir as necessidades 

variam de uma pessoa para outra, de acordo com fatores como 

idade, altura, peso, tipo de atividade, quadro clínico, entre 



VIVÊNCIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB POR 

MEIO DA DISCIPLINA DE PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

1164 
 

outros. Corresponder a uma atitude natural e de caráter 

instintivo não torna, necessariamente, o ato de alimentar-se 

algo consciente sob o aspecto nutricional, porque nem todos os 

indivíduos conhecem a composição dos alimentos. Aqueles que 

conhecem nem sempre pensam a respeito disso ao realizarem 

as refeições cotidianas, aspecto que foi tratado por (HARRIS, 

2011; GARCIA, 2009). 

A educação popular é o processo constante e organizado 

que implica momentos de reflexão e estudo sobre a prática do 

grupo ou da organização. É o confronto da prática 

sistematizada com elementos de interpretação e informação 

que permitam levar tal prática consciente a novos níveis de 

compreensão (HURTADO, 1993).  

Sabe-se que educação e saúde são termos 

intrinsecamente relacionados. Sem a existência de um 

processo educativo, a saúde dificilmente se implicaria como 

resolutiva ou, até mesmo, se concretizaria como um meio 

palpável que possui um caráter social tão importante quanto o 

científico. Observar que existem diversas modalidades de se 

produzir educação em saúde faz parte da aquisição de um 

leque de possibilidades para a compreensão de um processo 

que se dá em constante edificação (BRASIL et al.,2017). 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) envolve um 

conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

direcionadas a um indivíduo, família ou coletividade. Tem como 

objetivo traçar uma estratégia de intervenção para o usuário, 

contando com os recursos da equipe, do território, da família e 

do próprio sujeito e envolve uma pactuação entre esses 

mesmos, de forma integralizada (OLIVEIRA, 2007). 
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O PTS incorpora a noção interdisciplinar que recolhe a 

contribuição de várias especialidades e de distintas profissões. 

Assim, depois de uma avaliação compartilhada sobre as 

condições do usuário, são acordados procedimentos a cargo de 

diversos membros da equipe multiprofissional, denominada 

equipe de referência. Assim, as equipes de referência 

empreendem a construção de responsabilidade singular e de 

vínculo estável entre equipe de saúde e usuário/família. Cada 

profissional de referência terá o encargo de acompanhar as 

pessoas ao longo de todo o tratamento naquela organização, 

providenciando a intervenção de outros profissionais ou 

serviços de apoio consoante necessário e, finalmente, 

assegurando a alta e continuidade de acompanhamento em 

outra instância do sistema (PINTO et al., 2011). 

A disciplina de Práticas em Saúde Coletiva, ofertada no 

quinto período para o curso de Bacharelado em Nutrição da 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cuité. É 

uma disciplina diurna, obrigatória na grade curricular do curso, 

possuindo quatro créditos, com aula práticas e teóricas. Tem 

como objetivo geral inserir os estudantes no contexto do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no serviço de Atenção Primária 

(AP), tendo como um dos campos de atuação o CER. 

 O presente estudo teve como objetivo abordar o 

conhecimento acerca da alimentação cotidiana, apresentado 

curiosidades e informações e promovendo discussão sobre o 

tema junto aos usuários através da educação popular no Centro 

de Reabilitação no município de Cuité/PB por meio da disciplina 

de Práticas em Saúde Coletiva. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência a 

cerca de uma vivência no CER no município de Cuité.  Para 

ocorrer à realização das atividades, se fez necessário à realização de 

quatro etapas previamentes definidas, que eram: planejamento, 

desenvolvimento do material, execução das atividades e avaliação pós-

execução, realizada atraves de dialogos com o professor orientador. 

O tema desenvolvido no Centro de Reabilitação foi 

“alimentação cotidiana” sendo dividido em cinco subtemas 

durante cinco encontros, tais como: café, carnes, condimentos, 

frutas cítricas e açúcares. Os encontros foram realizados uma 

vez por semana, a cada quarta-feira, durante dois meses, as 

atividades foram desenvolvidas na sala de espera do Centro de 

Reabilitação. As metodologias abordadas foram discussões 

através de roda de conversa, dinâmicas de forma lúdica e 

relatos de experiência dos próprios usuários do centro. As 

atividades eram desenvolvidas na sala de espera do Centro de 

Reabilitação, enquanto os pacientes aguardavam para serem 

atendidos. Vale ressaltar que o público que faz uso do serviço 

não é sempre o mesmo, tendo rotatividade de pessoas, de 

acordo com a demanda do local, geralmente tinha uma média 

de quinze a vinte pessoas a cada encontro de atividades. 

Neste contexto, através da equipe de fisioterapeutas, foi 

escolhida e indicada uma família que fazia uso do programa no 

qual os alunos juntamente com o professor orientador 

desenvolveram um projeto terapeutico singular durante os dois 

meses de prática com visitas uma vez por semana, 

conceituando um acompanhamento sendo desenvolvidas e 

dialogadas temáticas voltadas à alimentação cotidiana, terapia 
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nutricional, voltadas ao ambito familiar, religiosidade e o 

melhoramento do estado de saúde em que a paciente se 

encontrava.  

O primeiro encontro abordando a temática do café, 

presente no dia a dia de todas as pessoas que fazem uso do 

serviço, iniciou-se com a apresentação do grupo, tendo o 

primeiro contato e o reconhecimento do ambiente. Foram 

discutidas algumas informações sobre a substância através de 

dialogos que trouxeram o historico, a funcionalidade, 

recomendações, curiosidades sobre os beneficios, malefícios 

até a relação com a estética. No segundo momento após a roda 

de conversa, teve um momento para desgustação de café. 

O segundo encontro teve como momento inicial o 

acolhimento e apresentação geral do grupo, em seguida se 

caracterizando por um dialogo abordando introdução aos 

conceitos, histórico, utilização, métodos de conservação, 

formas de pré-preparo, preparo, composição e características 

das carnes. De modo a manter uma discussão com os ouvintes 

no qual puderam fazer questionamentos sempre que surgirem. 

O terceiro encontro teve como base os 

condimentos/temperos, de preferência os naturais com alerta 

para os artificiais. Posteriormente a continuação de um diálogo 

entre os alunos e os pacientes presentes no local a respeito da 

temática, sendo liberado sempre para o momento de fala 

quando viesse o surgimento de qualquer dúvida. Para finalizar 

esse momento foi distribuido um foold contendo uma receita de 

sal de ervas como substituto para o sal de cozinha utilizado no 

cotidiano de todos, e a receita ilustrada foi realizada 

posteriormente no local, sendo distribuida uma amostra para 
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cada usuário para degustação como forma de brinde, sendo 

explicado à funcionalidade e beneficios para a saúde. 

O quarto encontro se deu pela tematica sobre o consumo 

de frutas cítricas como alternativa de prevenção contra o 

câncer, em específico o de próstata. Foi dado início a prática 

com uma apresentação do grupo, demonstrando o objetivo da 

atividade para em seguida iniciar a apresentação do tema, com 

um diálogo e a exposição de cartazes e  frutas cítricas de forma 

dinâmica, no qual os usuários dispostos a participar foram 

vendados e provaram as frutas em questão misturadas na 

forma de suco e então identificaram quais eram as 

combinações, respectivamente. Ao fim, foi possível abrir uma 

discussão, com o intuito de sanar eventuais dúvidas e uma 

troca de conhecimento. Para incentivo do consumo de frutas foi 

distribuído salada de frutas como comensalidade. 

O quinto e último encontro se deu primeiramente com o 

acolhimento do público presente pelos estudantes, convidando-

os para discutir um pouco sobre a temática de modo a manter 

um diálogo de forma dinâmica, no qual teve como auxilio lúdico 

um dado de seis faces no qual cada face possuía um tipo de 

açúcar para ser discutido, e cada paciente participante teve o 

direito de girar o dado uma vez, e na medida em que iam 

girando e escolhendo de forma aleatória o tipo de açúcar foram 

comentados em discussão por cada aluno, visando uma 

construção coletiva sobre os conhecimentos acerca dos os 

conceitos, histórico, utilização, características e malefício, para 

isso a primeira etapa foi realizada nos primeiros quinze minutos 

de atividade, e, em seguida no encerramento, foi preparada 

uma degustação de suco de frutas adoçado com os diferentes 

tipos de açúcares e o fechamento do ciclo de atividades.  
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O planejamento pode ser conceituado como um processo 

desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de um 

modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor 

concentração de esforços e utilização de recursos pela 

organização. A efetividade representa a capacidade de a 

organização coordenar constantemente, no tempo, esforços e 

energias, tendo em vista o alcance dos resultados globais e a 

manutenção da organização no ambiente (ANDRADE; 

FRAZÃO, 2011). Sendo assim, pode-se perceber a importância 

de um bom planejamento para o alcance dos objetivos 

almejados. 

O desenvolvimento do material didático para realização das 

atividades acontecia após o planejamento e era produzido pelos 

próprios alunos da disciplina de acordo com as atividades a serem 

realizadas e as temáticas escolhida. 

Para que as atividades sejam realizadas e possam ser 

efetiva, é preciso a aquisição de conhecimentos sobre 

alimentação e nutrição voltados para a incorporação de hábitos 

alimentares saudáveis que possam se estender a família inteira. 

É importante aliar essa educação e o emprego de metodologias 

lúdicas e dinâmicas (COSTA et al., 2011; ALVES et al., 2007). 

As avaliações pós-intervenções eram ao final delas, 

onde o professor orientador fazia suas considerações em torno 

do desenvolvimento das atividades, realizando suas 

considerações de forma construtiva, sempre de maneira a 

agregar ainda mais ideias e conhecimento no decorrer das 

ações. O processo de avaliação permite analisar os resultados 

das ações, quantificar a magnitude de seus impactos e elaborar 

propostas para reorientação das mesmas e aperfeiçoamento da 

funcionalidade de seus processos. Nesse sentido, a avaliação 
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deve estar integrada a todo o processo, devendo aplicar-se a 

todos os tipos de intervenção (YOKOTA et al., 2010). 

Trata-se de um estudo observacional que segundo Gil 

(2008) é um dos mais utilizados nas ciências sociais e mostra 

algumas questões curiosas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os encontros contribuíram para o 

desenvolvimento de um aprendizado mútuo e para a 

compreensão acerca da visão da população sobre a 

alimentação cotidiana, sendo possível tirar duvidas sobre a 

temática, uma vez que muitas das ideias tidas como verídicas 

pela maioria dos usuários eram apenas mitos, sendo possível 

desmistificá-las. Além disso, foi essencial para uma maior 

interação com publico, despertando através dos encontros uma 

maior pratica de saúde através do auto cuidado, 

proporcionando uma abordagem de assunto pouco discutida 

nesses espaços e uma visão bem mais avançada do que está 

ingerindo diariamente. 

Um ponto negativo observado pelo grupo foi justamente 

a rotatividade de usuários que usavam os serviços do CER, no 

qual dificultou a formação de vinculo, mas a cada encontro, os 

pacientes que estavam presentes relatavam uma imensa 

satisfação pelo acolhimento do grupo de práticas, no qual em 

outros serviços disponibilizados na cidade, por exemplo, não 

era encontrado da mesma forma, os mesmo diziam se sentir 

confortável, pois em meio a situação que os levaram à está se 

consultando eles tinham um momento de descontração e 

aprendizado mútuo.  
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Em contra partida, através do Projeto Terapêutico 

Singular, foi possível perceber uma grande aproximação dos 

alunos com a família acompanhada, uma vez que havia 

encontros fixos a cada semana, e o grupo pode conhecer a sua 

realidade, fortalecendo esse vínculo. 

Excepcionalmente por essa disciplina ser prática, pode 

proporcionar para o grupo que realizou as ações no CER uma 

visão diferenciada da sala de aula, e pode enxergar de perto a 

realidade da cidade onde estuda, como também do sistema 

único de saúde (SUS) desse município.  

 

Figura 1. Mural desenvolvido para adicionar os registros 

fotográficos de todos os encontros como forma de 

culminância.  

 

O processo de formação nas áreas da saúde necessita 

de abordagens que coloquem os futuros profissionais em 

contato com a realidade de forma crítica, destacando em sua 

teoria e prática não apenas o que corresponde ao conteúdo 



VIVÊNCIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB POR 

MEIO DA DISCIPLINA DE PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

1172 
 

técnico, mas é necessário que o contato com a realidade possa 

somar saberes que vão além do que é preciso para a execução 

da prática profissional de cada campo da saúde, é importante 

ter em mente o peso social que demanda cada ação, um 

profissional de saúde tem que estar atento às peculiaridades 

das múltiplas realidades que podem existir em um território de 

saúde, como também o estudante deve se enxergar dentro do 

serviço e entender sua relação e atuação com a equipe 

multiprofissional (MATTOS, R.A. 2009). 

 

Figura 2. Momento de acolhimento e apresentação da 
temática. 
 

 

O trabalho em equipe propicia a integração das ações 

dos profissionais e é essencial para o novo modelo de atenção 

proposto, porém os autores evidenciam a dificuldade deste tipo 

de organização, uma vez que algumas equipes ainda estão 
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centradas no modelo biomédico e apresentam dificuldade de 

comunicar-se e compartilhar os saberes (ADUHAB et al.,2005). 

Os principais obstáculos para o desenvolvimento de PTS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Momento dinâmico final com a interação de todos 
os pacientes, de forma que os mesmos se disponibilizavam 
com satisfação e interesse no conhecimento transmitido de 
forma lúdica.  
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Figura 4. Encerramento das práticas em saúde coletiva, 

juntamente com toda a equipe do CER. 

 

 

são: dificuldade da equipe em identificar a base teórica 

de sua prática; sobrecarga de responsabilidade assistencial 

ocasionada pela alta demanda; falta de qualificação da equipe; 

e a dinâmica proposta para as reuniões. A forma de 

organização das equipes de referência pode também dificultar 

a troca de informações e a coordenação necessária para a 

organização do trabalho e definição de metas e prioridades das 

ações em um PTS (BARROS, 2010). 

Além dos supracitados, outro aspecto abordado no 

projeto é a comensalidade, que segundo Fischler (2011), é uma 

das características mais significantes no que se refere à 

sociabilidade humana, relacionando-se não apenas à ingestão 

de alimentos, mas também aos modos do comer, envolvendo 

hábitos culturais, atos simbólicos, organização social, além da 
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Alimentação, comida e cultura: o exercício da comensalidade é 

o compartilhamento de experiências e valores.  

O acolhimento é considerado como uma ferramenta 

tecnológica de intervenção e que, segundo Farias et al. (2006), 

aproxima os usuários dos serviços de saúde, amplia o acesso, 

direciona a atenção ao indivíduo e não à doença.  
De acordo com Goulart e Chiari (2010), os mesmos 

consideram que a formação acadêmica ainda está centrada no 

modelo biomédico nos vários cursos de graduação, tanto 

públicos quanto privados e enfatizam a necessidade de inserir 

o acolhimento na grade curricular. . 

CONCLUSÕES  

A proposta da disciplina é um desafio tanto para 

professores, quanto para os alunos, na busca de uma inserção 

que atenda as expectativas de ambos, como também do serviço 

e da população, mas com certeza os resultados adquiridos são 

de grande valia, tendo em vista que ao se agregar na prática 

dos estudantes de saúde, a vivência dentro de um serviço de 

saúde, desenvolvendo saberes junto à população, com uma 

visão de equipe de saúde, em que cada elemento e 

conhecimento é fundamental para contextualização e 

implementação de atividades que visam superar problemas 

dentro da própria comunidade, podendo exergar a realidade do 

município de atuação, seus pontos positivos e negativos. 

Mas é evidente também que essa construção no campo 

da Saúde Coletiva se faz de forma gradativa, respeitando os 

limites do possível em cada realidade nos cursos e na realidade 

do profissional, deve-se ainda transpor alguns obstáculos que 
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fazem parte de toda nova construção para que ela seja 

consolidada de forma que se solidifique e que o profissional seja 

uma realidade dentro dos serviços de saúde. 
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras 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.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
provenientes de salões de beleza, Resíduos 
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
 Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia interativa, Farmácia interativa, Meio 
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição 
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos 
alunos nas mais diversas áreas da Ciência. 

 


