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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Nutrição: os desafios do novo cenário” 

tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como Alergia 

alimentar, Saúde e segurança alimentar, Dietética, Gestão 

hospitalar, Nutrição e genética, Nutrição e Gastronomia, 

Nutrição e segurança pública e Análise nutricional garantem 

uma ampla discussão, incentivando, promovendo e apoiando 

a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. Os organizadores objetivaram 

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

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

INVESTIGANDO VALORES NUTRICIONAIS 
E DE MERCADO DE ALIMENTOS SEM 
GLÚTEN E SEM LACTOSE: POR QUÊ 

PAGAR MAIS? 
 

Maria Letícia da Veiga DUTRA 1 
Kátia Rau de Almeida CALLOU2 

Laine de Carvalho Guerra Pessoa MAMEDE 2  

Josilene Aires MOREIRA3 
Ana Paula Moraes VENTURA 2,4 

1 Graduandos do curso de Nutrição, UFPB; 2 Professora do Departamento de Nutrição/ UFPB; 
3Professora Departamento de Sistemas e Computação, UFPB; 4 Orientadora/Professora do 

Departamento de Nutriçao/UFPB.  
m.leticiavd@gmail.com 

 

RESUMO: A adesão a dietas isentas de glúten e lactose tem 
aumentado nos últimos anos, seja pelo atual apelo à saúde ou 
devido a alergias alimentares, como intolerância à lactose (IL) 
e doença celíaca (DC). O objetivo deste trabalho foi analisar 
quali-quantitativamente a composição nutricional de quatro 
formulações alimentícias sem glúten e sem lactose (SGL), de 
grande aceitação dentre os adeptos; comparar a composição 
nutricional com seus equivalentes com glúten e lactose (CGL); 
e analisar os valores das preparações das receitas. O valor 
nutricional e a composição de nutrientes das preparações foram 
feitos com base na média dos ingredientes utilizados. Para 
análise de preço dos ingredientes tradicionais, foi utilizado a 
média de preço dos insumos nos supermercados de João 
Pessoa-Paraíba, disponibilizados em plataforma digital 
específica. Já os valores dos insumos diferenciados foram 
fornecidos por empresa especializada na comercialização de 
produtos livres de glúten e lactose.  Os dados foram inseridos 
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no software Dietbox®, com a seleção da Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos. Os resultados apontam que os 
produtos sem glúten e sem lactose tem um preço maior e 
qualidade nutricional de macronutrientes inferior e de 
micronutrientes superior aos tradicionais. O consumo de 
alimentos diferenciados é recomendado às pessoas que 
possuam diagnóstico clínico confirmado.  
Palavras-chave: Dieta restritiva. Intolerância à lactose. Doença 
Celíaca. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Tem se tornado senso comum na população que dietas 

restritivas de certos alimentos favorecem o tratamento de 

doenças diagnosticadas, a sintomatologia clínica de alguns 

transtornos, a perda de peso e o bem-estar em geral. Dentre as 

várias abordagens, popularizou-se aquelas que restringem a 

ingestão de substâncias como o glúten e a lactose. 

A Intolerância à Lactose (IL) atinge cerca de 75% da 

população mundial, podendo ser um número maior de pessoas 

afetadas devido à subnotificação dessa condição (SURI et al., 

2019). Já a Doença Celíaca (DC) tem prevalência de 1 % no 

mundo (RUNDE et al.,2020). 

A IL é atribuída aos baixos níveis da enzima lactase 

intestinal, devido à redução da expressão genética ou lesão da 

mucosa e consequente intolerância aos laticínios. O tratamento 

é baseado na redução da ingestão de lactose na dieta ou 

tratamento da doença de base. Na doença celíaca, o glúten do 

trigo e proteínas relacionadas de outros cereais induzem uma 

resposta inflamatória no intestino delgado em indivíduos 

predispostos, levando a sintomas gastrointestinais e extra-

intestinais (FACIONI et al., 2020; FERREIRA; INÁCIO, 2018) 
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Paralelamente ao tratamento dessas doenças 

diagnosticadas, os portadores de transtornos de saúde a 

exemplo do TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm se 

beneficiado com dietas restritivas, como as isentas de glúten e 

de lactose.  Segundo Keller e colaboradores (2021), crianças 

com TEA exibem níveis mais elevados de citocinas pró-

inflamatórias após a exposição a proteínas alimentares de 

glúten, caseína e soja, em comparação aos indivíduos sem a 

doença. Por outro lado, essas dietas restritivas têm sido 

utilizadas também por pessoas saudáveis e sem indicação 

médica. 

Diante desse quadro de demanda crescente, a indústria 

alimentícia e de serviços tem se adaptado para fornecer 

alternativas a esse grupo de consumidores (DEKKER; 

KOENDERS; BRUINS, 2019; XHAKOLLARI; CANAVARI; 

OSMAN, 2019). O mercado de laticínios vem se modificando 

para produzir alimentos isentos de lactose e nutricionalmente 

completos (SURI et al., 2019).  

Ademais, a mídia aponta efeitos benéficos à saúde, nem 

sempre claros no meio científico e associados a dietas isentas 

de lactose e glúten, principalmente visando o emagrecimento, o 

que favoreceu uma maior disponibilidade desses produtos no 

mercado (DEKKER; KOENDERS; BRUINS, 2019; 

XHAKOLLARI; CANAVARI; OSMAN, 2019; RUNDE et al., 

2020). Contudo, os produtos sem glúten apresentam maior 

valor econômico de mercado do que seus equivalentes com 

glúten, fazendo com que as pessoas com necessidade 

especiais de alimentação designem maior parcela de sua renda 

para a aquisição desses produtos (AFONSO, 2016; 

PANAGIOTOU; KONTOGIANNI, 2017). 



 
INVESTIGANDO VALORES NUTRICIONAIS E DE MERCADO DE ALIMENTOS 

SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE: POR QUÊ PAGAR MAIS? 

19 
 

O presente trabalho apresenta três objetivos principais:  

avaliar a composição nutricional de quatro preparações 

alimentícias sem glúten e sem lactose, de grande aceitação 

dentre os adeptos; comparar a composição nutricional com 

seus equivalentes tradicionais; e analisar os valores das 

preparações das receitas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma análise quali-

quantitativa de três preparações alimentícias, opondo-se de um 

lado as restritivas (sem glúten e sem lactose) e de outro as 

tradicionais. Coxinha, Brownie e Bolo de Chocolate foram 

escolhidas por serem alimentos de conveniência e não 

essenciais, amplamente consumidas na cidade de João 

Pessoa.  

No caso das preparações restritivas, as receitas 

analisadas bem como os valores de seus insumos 

diferenciados foram fornecidas por empresa especializada na 

comercialização de produtos livres de glúten e lactose. A 

escolha das receitas de seus equivalentes tradicionais foi 

realizada através de pesquisa na internet. Para análise de preço 

dos ingredientes tradicionais, foi utilizado a média de preço dos 

insumos nos supermercados de João Pessoa- Paraíba no mês 

de novembro de 2021, através de busca dos preços no site 

https://www.ufpb.br/educacaofinanceira/contents/menu/educac

ao-financeira/supermercado , vinculado ao Centro de Ciências 

Sociais Aplicada (CCSA) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), cujo projeto é intitulado de Educação Financeira Para 

toda a Vida. 

https://www.ufpb.br/educacaofinanceira/contents/menu/educacao-financeira/supermercado
https://www.ufpb.br/educacaofinanceira/contents/menu/educacao-financeira/supermercado
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O valor nutricional e a composição de macronutrientes 

das preparações tradicionais foram feitas com base na média 

dos ingredientes utilizados. Os dados foram inseridos no 

software Dietbox®, com a seleção da Tabela de Composição 

de Alimentos (TUCUNDUVA, 2017). 

Para efeito comparativo das preparações tradicionais e 

restritivas, pesquisou-se os preços dos produtos em docerias e 

salgaterias tradicionais no mercado local de João Pessoa/PB, 

considerando a média dos preços dos produtos 

comercializados em cada um dos segmentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com matéria da revista Época Negócios 

(2018) o consumidor brasileiro está cada vez mais interessado 

em adotar dietas livres de glúten e lactose. O consumo anual 

de pães sem glúten está em pouco mais de US$ 1 dólar per 

capita no Brasil. Já o leite sem lactose apresenta um consumo 

significativo no Brasil — as vendas superam os US$ 300 

milhões e US$ 2 per capita anuais. 

A avaliação da composição nutricional das quatro 

preparações alimentícias, na forma tradicional e sem glúten e 

sem lactose (SGL), ocorreu a partir da comparação dos valores 

dos macronutrientes e dos micronutrientes de cada uma das 

receitas. 

Em relação ao valor calórico das quatro preparações 

analisadas (coxinha, brownie, bolo de chocolate e pão), 

restritivas (sem glúten e sem lactose) e tradicionais (com glúten 

e com lactose), pode-se verificar, com exceção do pão, que as 

preparações SGL apresentam o valor calórico maior que as 

respectivas preparações tradicionais.  Quanto à análise dos 
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macronutrientes das preparações, observa-se que o coxão de 

frango SGL e o brownie SGL apresentam uma maior 

quantidade de carboidratos em relação aos respectivos 

produtos alimentícios na sua composição tradicional, e em 

contrapartida o bolo de chocolate e o pão tradicionais 

apresentaram uma maior quantidade de carboidratos em 

comparação às preparações tradicionais. Comparando os 

valores proteico e lipídico do coxão de frango SGL e tradicional, 

pode-se constatar que a quantidade de proteínas se aproxima 

e que são iguais para os lipídios. O bolo de chocolate SGL 

apresentou valor proteico e lipídico maior do que a da 

preparação tradicional. Já comparando a preparação de 

brownie, a análise da SGL apresentou uma maior quantidade 

de proteínas e menor de lipídios. Ainda, pode-se constatar que 

o pão SGL apresentou menor quantidade de proteínas e maior 

teor lipídico do que a respectiva preparação tradicional. A tabela 

1 apresenta os valores calórico e dos macronutrientes das 

preparações SGL e tradicionais analisadas: 

 

Tabela 1. Comparação dos valores nutricionais dos 

macronutrientes das preparações sem glúten e sem lactose e 

tradicional. 

Preparações  
Calorias 

(Kcal) 

CHO 

 (g) 

PTN 

 (g) 

LIP 

 (g) 

Coxão de 

frango  

(150 g) 

SGL 

Tradicional 

277,1 

253,9 

26,6 

20,1 

19,5 

20,2 

10,3 

10,3 

Bolo de 

chocolate  

(450 g) 

SGL 

Tradicional 

915,4 

730,2 

88,1 

124,5 

17,2 

15,6 

54,9 

21,2 

Brownie 

(90 g) 

SGL 

Tradicional 

2401 

1197 

436,8 

113,9 

20,93 

16,38 

72,7 

81,3 
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Pão  

(50 g) 

SGL 

Tradicional 

82,2 

94,1 

4,9 

18,5 

0,44 

3,06 

6,8 

0,87 

Fonte: própria, 2021. 

Nota: análise nutricional realizada a partir da Tabela de Composição dos 

Alimentos (TUCUNDUVA, 2017). 

Legenda: SGL: sem glúten e lactose; CHO: carboidratos; PTN:  proteínas; 

LIP: lipídeos.  

 

  Em um estudo realizado por Wu e colaboradores (2015), 

em que realizaram uma comparação dos valores nutricionais 

entre produtos sem glúten e seus similares com glúten, 

disponíveis nos supermercados da Austrália, observou-se que 

os alimentos da categoria de massa e pães sem glúten 

apresentavam menor teor de proteínas. Esse achado corrobora 

com os resultados encontrados para o valor proteico do pão 

SGL em relação ao tradicional. A pesquisa realizada na 

Austrália mostrou que os alimentos SGL apresentam um valor 

nutricional inferior quando comparados aos alimentos com 

glúten. Isso sugere uma vantagem na substituição do glúten por 

alimentos com menor teor proteico, o que levaria a uma redução 

do gasto dos insumos proteicos como forma de minimizar o 

preço final do produto. Além disso, na categoria de barras de 

cereais e massa pronta de bolo os produtos sem glúten 

apresentaram maior quantidade de carboidrato. O brownie 

SGL, nessa análise, apresentou uma quantidade de 

carboidratos muito superior à receita do brownie tradicional.  

O estudo realizado por Allen e Orfila (2018) avaliou a 

composição nutricional de pães e massas sem glúten 

disponíveis nos supermercados do Reino Unido. O resultado 

desse estudo mostrou que os produtos isentos de glúten 

apresentavam maior concentração de lipídios e fibras e menor 

concentração de proteínas, quando comparados aos similares 
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com glúten. Além disso, apenas 5% dos pães sem glúten foram 

fortificados com cálcio, ferro, niacina e tiamina, enquanto 28% 

apenas fortificaram com cálcio e ferro. 

Vale salientar ainda que pacientes com sensibilidade ao 

glúten (SG) e DC tendem a apresentar menor consumo de 

proteínas, maior ingestão de carboidratos, gorduras e calorias 

totais da dieta, o que contribui para o desenvolvimento de 

obesidade, diabetes e dislipidemias (DEMIRKESEN; OZKAYA, 

2020; NEWBERRY et al., 2017). Ademais, essa população 

apresenta maiores chances de carências nutricionais de ferro, 

ácido fólico, cálcio, zinco, vitaminas D, B12, B6 e de ácidos 

graxos essenciais (COZZOLINO, 2016). 

Um estudo realizado com crianças e adolescentes com 

DC, de 3 a 18 anos de idade, observou que os mesmos não 

consomem uma quantidade adequada de nutrientes e energia, 

além do maior consumo de produtos processados livres de 

glúten, o que influencia negativamente na ingestão de macro e 

micronutrientes (LARRETXI et al., 2019). Os alimentos sem 

glúten apresentam aspecto nutricional inferior aos com glúten, 

tendo menor quantidade de proteínas e maior quantidade de 

carboidratos e lipídeos (XHAKOLLARI; CANAVARI, 2019). 

Esses fatores podem estar relacionados à composição 

dos produtos dietéticos sem glúten, que geralmente 

apresentam uma menor quantidade de micronutrientes, a 

exemplo de minerais (cálcio e ferro), vitaminas (folato, tiamina, 

niacina e riboflavina) e fibras. Assim, melhorar a composição 

nutricional desses alimentos deve ser uma preocupação 

constante (RAI; KUAR; CHOPRA, 2018). 

 Apesar de não ter sido realizada a análise nutricional do 

teor de fibra presente nas preparações deste trabalho, é 

importante considerar esse nutriente, uma vez que se relaciona 
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à regulação do trânsito intestinal, melhora da microbiota 

intestinal e da integridade do órgão; bem como redução do risco 

de doenças crônicas não transmissíveis (VICI, 2016; 

DEMIRKESEN; OZKAYA, 2020). 

 A presença de fibra nos alimentos sem glúten está 

relacionada ao tipo de farinha utilizada para substituir a farinha 

de trigo tradicional. A utilização de farinhas refinadas, fécula de 

batata, farinha de arroz e outros insumos, em geral trazem 

como consequência uma redução do teor de fibra na 

preparação e maior teor de amido ao alimento (DEMIRKESEN; 

OZKAYA, 2020). Ademais, os produtos sem glúten não são 

enriquecidos e/ou fortificados com vitaminas e minerais, 

fazendo com que esses produtos tenham um menor teor de 

micronutrientes em sua composição (DEMIRKESEN; OZKAYA, 

2020). 

Com relação aos indivíduos com IL, a exclusão de 

laticínios da dieta leva a um menor consumo de cálcio (FACIONI 

et al., 2020). Os produtos alimentares sem lactose têm uma 

composição nutricional de macronutrientes e sódio similar aos 

produtos com lactose. Todavia, a fortificação de vitamina D e 

cálcio é baixa, junto a uma maior quantidade de aditivos nos 

produtos sem lactose (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; 

SAMANIEGO-VAESKEN; ALONSO-APERTE, 2021). 

O estudo realizado com adolescentes com IL apontou 

que uma dieta livre de lactose não afetava os níveis séricos de 

cálcio nos adolescentes (BALDAN et al., 2018).  No entanto, a 

concentração sérica de cálcio é mantida por meio da 

reabsorção óssea, o que pode comprometer a densidade 

mineral óssea, predispondo a doenças como a osteopenia e 

osteoporose (COMINETTI; COZZOLINO, 2020). Adolescentes 

com IL apresentaram uma menor ingestão de cálcio com dieta 
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restrita em lactose quando comparados a indivíduos com dieta 

padrão (BALDAN et al., 2018).   

O cálcio é um mineral essencial ao organismo, participa 

de várias funções desde a função estrutural de ossos e dentes, 

contração muscular, vias de sinalização celular e funções 

neurais (COZZOLINO, 2016). Assim, podemos observar a 

importância da adição de cálcio e também da vitamina D em 

produtos alimentícios sem lactose (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; 

SAMANIEGO-VAESKEN; ALONSO-APERTE, 2021). 

A forma da vitamina D para o enriquecimento nos 

alimentos é o ergocalciferol, obtido a partir de leveduras e 

esteróis de plantas. A vitamina D tem como principal função a 

manutenção das concentrações de cálcio e fósforo, através da 

melhora da absorção intestinal desses minerais e pela 

regulação da atividade osteoblástica e osteoclásticas do tecido 

ósseo (COZZOLINO, 2016). 

Os alimentos SGL analisados no estudo apresentaram 

uma maior quantidade de cálcio e ferro (Tabela 2), indo na 

contramão dos estudos atuais quanto à composição de 

micronutrientes em produtos SGL (DEMIRKESEN; OZKAYA, 

2020; LARRETXI et al., 2019; RAI; KUAR; CHOPRA, 2018). 

 

Tabela 2. Comparação dos valores nutricionais das fibras 

alimentares e micronutrientes das preparações sem glúten e 

sem lactose e tradicional. 

Preparações  
Fibras 

(g) 

Cálcio 

 (mg) 

Ferro 

 (mg) 

Sódio 

 (mg) 

Coxão de 

frango  

(150 g) 

SGL 

Tradicional 

0,31 

0,83 

52,5 

22,6 

2,3 

1,5 

387,7 

387,7 
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Bolo de 

chocolate  

(450 g) 

SGL 

Tradicional 

5,9 

4,2 

198,9 

110,8 

9,6 

4,5 

94,9 

40,7 

Brownie 

(90 g) 

SGL 

Tradicional 

20 

4,4 

105,5 

87,1 

7,8 

4,7 

58,7 

596,2 

Pão  

(50 g) 

SGL 

Tradicional 

2,3 

1 

0,64 

4,3 

0,06 

1,1 

300,1 

484,7 

Fonte: própria, 2021. 

Legenda: SGL- sem glúten e lactose. 

Nota: análise nutricional realizada a partir da Tabela de Composição dos 

Alimentos (TUCUNDUVA, 2017). 

 

 A presença da farinha de arroz como um dos elementos 

substitutos da farinha de trigo, possivelmente é um dos fatores 

contribuintes para o maior aporte de cálcio nas preparações 

SGL em relação às tradicionais, com exceção do pão, como 

mostra a tabela 3. Em 100 g de farinha de arroz encontra-se 

aproximadamente 230 mg de cálcio e 10 mg de ferro, enquanto 

100 g farinha de trigo apresenta 16 mg e 4,2 mg desses 

micronutrientes, respectivamente (TUCUNDUVA, 2017). 

A farinha de arroz é produzida a partir de grãos 

quebrados de arroz, sendo sua produção importante para 

minimizar desperdícios e como fonte de renda para as 

indústrias (BASSINELLO et al., 2017). Além disso, uma 

vantagem da farinha de arroz é que ela mantém os 

componentes nutricionais dos grãos de arroz polidos, tem gosto 

suave, coloração branca, ausência de glúten e de fácil digestão, 

sendo uma farinha interessante para substituição da farinha de 

trigo em produtos de panificação e massas (BASSINELLO et 

al., 2017). 

Para a confecção de produtos alimentícios SGL se faz 

necessário realizar substituições de ingredientes 

tradicionalmente utilizados na culinária, como leite de vaca, 
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farinha de trigo e manteiga, por produtos especializados SGL, 

como farinha de arroz, polvilho doce e mix de farinha sem 

glúten. Os produtos especializados geralmente têm um preço 

de mercado mais elevado do que os produtos tradicionais 

(AFONSO et al., 2016; DEKKER; KOENDERS; BRUINS, 2019).  

As tabelas de 3 a 6 apresentam os custos de produção 

(insumos) das preparações SGL e tradicionais analisadas 

nesse trabalho. Pode-se observar que o custo de produção dos 

alimentos SGL são mais elevados em comparação aos 

tradicionais, apresentando a maior diferença de preço para o 

brownie (R$11,07), seguido do pão (R$0,61), bolo de chocolate 

(R$0,44) e coxão de frango (R$0,11).  

Os custos mais altos de produção dos alimentos SGL 

pode estar relacionado, dentre outros fatores, à substituição da 

farinha de trigo por opções sem glúten (farinha de arroz, polvilho 

doce e mix de farinhas sem glúten) e do leite de vaca integral 

por leite sem lactose ou extratos vegetais, visto que esses 

insumos especializados apresentam preços mais elevados 

(ALLEN; ORFILA, 2018; MELLO et al., 2021). 

 

Tabela 3. Comparação dos custos das preparações de coxão 

de frango (150g) sem glúten e sem lactose e tradicional. 

Ingredientes   

Custo 

SGL 

(R$) 

Custo 

Tradicional 

(R$) 

Sal R$0,01 R$0,01 

Óleo de girassol  R$0,86 R$0,86 

Farinha de arroz R$0,06 - 

Polvilho doce R$0,02 - 

Farinha de trigo - R$0,51 

Macaxeira R$0,11 R$0,11 
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Frango  R$0,69 R$0,69 

 

Total  
R$2,29 R$2,18 

Fonte: calculado a partir da tabela de preço Educação Financeira Para toda 

a Vida, 2021. 

 

Tabela 4. Comparação dos custos das preparações de bolo de 

chocolate (450g) sem glúten e sem lactose e tradicional. 

Ingredientes   

Custo 

SGL 

(R$) 

Custo 

Tradicional 

(R$) 

Farinha de trigo - R$0,29 

Farinha de arroz R$0,31 - 

Polvilho doce R$0,08 - 

Açúcar - R$0,19 

Óleo de girassol R$0,43 R$0,74 

Chocolate meio amargo - R$0,59 

Cacau em pó R$0,47 - 

Ovo R$0,68 R$0,27 

Leite de vaca integral - R$0,24 

Leite de coco R$0,66 - 

Goma xantana R$0,13 - 

Fermento químico R$0,14 R$0,14 

 

Total  
R$2,90 R$2,46 

Fonte: calculado a partir da tabela de preço Educação Financeira Para toda 

a Vida, 2021. 
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Tabela 5. Comparação dos custos das preparações de brownie 

(90g) sem glúten e sem lactose e tradicional. 

Ingredientes   

Custo 

SGL 

(R$) 

Custo 

Tradicional 

(R$) 

Farinha de trigo - R$0,11 

Mix de farinhas sem 

glúten 
R$1,11 - 

Açúcar R$0,77 R$0,19 

Manteiga - R$1,96 

Óleo de girassol R$0,74 - 

Ovos - R$0,68 

Linhaça dourada R$0,19 - 

Chocolate meio amargo - R$1,46 

Chocolate 70% R$12,03 - 

Cacau em pó R$0,62 - 

 

Total  
R$15,46 R$4,39 

   

Fonte: calculado a partir da tabela de preço Educação Financeira Para toda 

a Vida, 2021. 

 

Tabela 6. Comparação dos custos das preparações de pão 

(50g) sem glúten e sem lactose e tradicional. 

Ingredientes   

Custo 

SGL 

(R$) 

Custo 

Tradicional 

(R$) 

Farinha de trigo - R$0,10 

Farinha de arroz R$0,09 - 

Polvilho doce R$0,08 - 

Açúcar R$0,01 R$0,01 

Margarina - R$0,01 
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Óleo de girassol R$0,05 - 

Ovo R$0,17 - 

Leite de coco R$0,21 - 

Goma xantana R$0,05 - 

Sal R$0,01 R$0,01 

Fermento biológico R$0,12 R$0,05 

 

Total  
R$0,79 R$0,18 

   

Fonte: calculado a partir da tabela de preço Educação Financeira Para toda 

a Vida, 2021. 

 

Dessa maneira, o preço de venda dos produtos 

alimentícios SGL tendem a ser mais onerosos para o 

consumidor final. Na tabela 7, pode-se observar os preços 

médios comercializados na cidade de João Pessoa/PB. A partir 

dos resultados apresentados, verifica-se que as preparações, 

como: brownie, coxão de frango e pão SGL tem preços de 

mercado mais elevados do que as respectivas preparações 

tradicionais. Em relação ao bolo de chocolate, nota-se que a 

maioria dos estabelecimentos comercializa essa preparação na 

forma tradicional com preços mais elevados. No entanto, 

ressalta-se que a média dos preços dessa preparação SGL e 

tradicional se aproximam com a diferença de R$1,09. 

Um estudo realizado no Reino Unido observou que pães 

e massas tradicionais, com glúten, disponíveis nos 

supermercados apresentaram menor custo quando 

comparados aos alimentos sem glúten (ALLEN; ORFILA, 2018). 

Na mesma linha, Afonso e colaboradores (2016), compararam 

os preços de mercado de produtos com e sem glúten em 

Portugal, e foi observado que os produtos isentos de glúten 
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tiveram preços de 65% a 300% maiores do que seus substitutos 

com glúten. 

 

Tabela 7.  Preços de preparações sem glúten e sem lactose e 

preparações tradicionais comercializados em João Pessoa/PB. 

Preparações 

Preços 

estabelecimentos 

SGL (R$) 

Preços 

estabelecimentos 

tradicionais (R$) 

 

Média 

(R$) 

Coxão de 

frango 

(150g) 

 

 

10,00A 

12,00B 

13,13C 

6,90D 

12,00E 

10,00F 

9,40G 

11,71* 

9,58** 

Bolo de 

chocolate 

(450g) 

 

 19,00 A, B 

20,70 D 

22,50 E 

16,60 F 

20,57H 

19,00* 

20,09** 

 Brownie 

(90g) 

 

 
12,00 A 

10,00 B 

7,20 F 

6,60H 

11,00* 

6,9** 

Pão 

(50g) 

 

 1,89 A, B 
0,95 G 

1,00 H 

1,89* 

0,98** 

Fonte: própria,2021. 

Legenda: estabelecimentos representados pelas letras A, B, C, 

(preparações SGL); estabelecimentos representados pelas letras D, E, F,G 

e H (preparações tradicionais).  

Nota: *representa a média de valores dos estabelecimentos especializados 

em alimentos SGL; **representa a média de valores dos estabelecimentos 

comercializadores de alimentos tradicionais. 

 

Teager e Thiele (2021) observaram que uma dieta 

completa nutricionalmente com produtos isentos de lactose, era 

de maior valor econômico no final de um mês do que uma dieta 

sem restrição de lactose, em virtude dos produtos 

especializados zero lactose. Além dos produtos lácteos isentos 
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de lactose, há uma crescente demanda pelos leites vegetais 

como substituto do leite integral, entretanto seu preço de 

mercado é superior, podendo ser 3,4 vezes mais caro do que o 

leite de vaca tradicional (MELLO et al., 2021). Assim, podemos 

observar que os produtos especializados tem um custo mais 

elevado de produção e, consequentemente, preço de mercado 

mais alto. 

Uma alternativa seria a produção caseira de alimentos 

sem glúten e sem lactose, o que exige uma maior demanda de 

tempo e adequação das atividades diárias para a confecção das 

preparações e armazenamento, tanto dos insumos, quanto das 

preparações. Contudo, mesmo na possibilidade de realização 

dessas adequações rotineiras, é importante conhecer a 

disponibilidade de produtos especiais tanto pela indústria, 

quanto por outros estabelecimentos comerciais, de forma a 

suprir uma eventual necessidade. O conhecimento dos 

aspectos nutricionais das preparações com glúten e sem glúten 

são também importantes para proporcionar o conceito de 

autonomia alimentar de forma a nortear melhores escolhas 

alimentares. 

Este trabalho apresentou como limitações os poucos 

itens alimentares para dietas restritas em glúten e em lactose, 

devendo os resultados serem aplicados apenas a esses 

produtos alimentares e não generalizados para toda a categoria 

de alimentos sem glúten e sem lactose. 

Além disso, diversos estudos apontam para a utilização 

dessas dietas restritivas em situações de orientação por 

médicos e nutricionistas para pessoas com necessidades 

especiais, a exemplo daquelas com doença celíaca, 

intolerância ao glúten não celíaca e em casos de intolerância à 
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lactose, independentemente de sua origem (VICI; 2016; REILY, 

2016). 

O estudo de revisão, por exemplo, publicado por Vici et 

al (2016) retrata a ocorrência de inadequações dietéticas 

provenientes de uma dieta sem glúten. As deficiências 

nutricionais em dieta livre de glúten incluem a ingestão 

insuficiente de zinco, magnésio, ferro, vitaminas do complexo 

B, cálcio, folato e fibra dietética. Já outros nutrientes terminam 

sendo ingeridos em excesso, a exemplo dos lipídios, 

carboidratos simples, gordura saturada e excesso de calorias 

totais diárias. Desse modo, as dietas restritas devem ser 

usadas por grupos específicos da população, com 

monitoramento de profissionais de saúde de forma a averiguar 

todo o aspecto nutricional, uma vez que produtos sem glúten e 

sem lactose não são necessariamente menos industrializados 

ou orgânicos. Eles podem conter excesso de gordura, açúcar, 

corantes, conservantes. 

 

CONCLUSÕES 

  

O presente estudo mostrou que os produtos 

alimentícios SGL analisados apresentaram um maior valor 

calórico em comparação aos tradicionais, com exceção apenas 

do pão tradicional que apresentou maior quantidade de calorias 

em relação ao SGL.  

Quanto à composição nutricional de macronutrientes 

das preparações analisadas, o coxão de frango SGL e o 

brownie SGL exibiram uma maior quantidade de carboidratos 

em relação aos tradicionais. Contudo, ainda em relação ao teor 

de carboidratos, o bolo de chocolate e o pão tradicionais 

apresentaram uma maior quantidade desse nutriente em 
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comparação às preparações tradicionais. Em relação aos 

valores proteico e lipídico do coxão de frango SGL e tradicional, 

verificou-se que apresentam valores aproximados. Destaca-se 

que o bolo de chocolate SGL apresentou valor proteico e lipídico 

maior do que a preparação tradicional, e o SGL uma maior 

quantidade de proteínas e menor de lipídios. Já o pão SGL 

apresentou menor quantidade de proteínas e maior teor lipídico 

em relação ao tradicional. 

Quanto à composição nutricional de micronutrientes das 

preparações, podemos observar que o coxão de frango, bolo de 

chocolate e brownie SGL tiveram maior quantidade de cálcio e 

ferro do que as preparações tradicionais.Em relação aos preços 

comercializados, pode-se verificar que as preparações SGL 

apresentaram preços mais elevados quando comparados aos 

seus similares tradicionais. Embora o Coxão de Frango e o Bolo 

de chocolate SGL sejam ligeiramente mais caros que os 

tradicionais, as preparações de Brownie e do pão SGL resultam 

em valores bem superiores aos das preparações tradicionais. 
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RESUMO: As mudanças advindas do envelhecimento, levam 
os idosos em muitos casos, a necessitar de alguém para auxiliá-
los em atividades que antes pareciam de simples execução, 
como preparar refeições, vestir-se, entre outras. Dessa 
necessidade surge uma figura importante, o cuidador de idosos, 
que pode repercutir positivamente em parâmetros relacionados 
à saúde deste público, dentre eles, o estado nutricional.  Este 
estudo tem como objetivo avaliar se a presença do cuidador na 
assistência aos idosos encontra-se associada com melhor 
estado nutricional. O estudo foi realizado no Ambulatório de 
Geriatria de um hospital universitário com pacientes idosos. 
Para coleta de dados foi utilizado um questionário quantitativo 
semiestruturado, que abordou dados sociodemográficos, 
clínicos e antropométricos. O estado nutricional foi avaliado de 
acordo com o Índice de Massa Corporal, Circunferência da 
Panturrilha, Circunferência do Braço, Prega Cutânea Tricipital e 
Espessura do Músculo Adutor do Polegar. O estudo foi 
composto por 95 idosos, em sua grande maioria do sexo 
feminino (77,9%), com média de idade de 73,31±7,92 anos. 
Verificou-se associação significativa entre a presença do 
cuidador de idosos e o estado nutricional, de acordo com a 
circunferência da panturrilha e da espessura do músculo adutor 
do polegar. Não foi observada associação significativa com os 
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demais parâmetros antropométricos. Os resultados observados 
demonstram a necessidade de se valorizar a importância do 
cuidador, incluindo-o como protagonista do processo de 
cuidado. 
Palavras-Chave: Idosos. Saúde dos Idosos. Estado 

Nutricional. Cuidadores.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), informam que o número 

de idosos vai mais que dobrar no mundo em 2050, passando 

de 900 milhões em 2015 para cerca de 2 bilhões. Analisando-

se as quedas acentuadas nas taxas de fertilidade, esses 

aumentos na expectativa de vida levam ao rápido 

envelhecimento das populações em todo o mundo (OMS, 2015; 

OPAS, 2018). No Brasil a população brasileira ganhou 4,8 

milhões de idosos desde 2012, correspondendo ao grupo etário 

de pessoas com 60 anos ou mais, o qual tem se tornado cada 

vez mais representativo, mostrando que se manteve a 

tendência de envelhecimento dos últimos anos, sendo as 

mulheres a maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões 

(56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 

milhões (44%) (BRASIL, 2017).  

 Nos dias de hoje não podemos encarar a velhice como 

uma doença. O envelhecimento é um processo universal que 

caracteriza uma etapa da vida permeada por mudanças sociais, 

psíquicas, ambientais e biológicas, que compõem o 

desenvolvimento normal e integral do homem (CHEHUEN; 

SIRIMARCO; CÂNDIDO et al., 2011). O envelhecimento 

biológico pode ser fisiológico (senescência) ou patológico 



ASSOCIAÇÃO DA PRESENÇA DE CUIDADORES NO PERFIL NUTRICIONAL DE 

IDOSOS ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA 

40 
 

(senilidade). O envelhecimento fisiológico pode ser subdividido 

em dois tipos: bem-sucedido e usual. No envelhecimento bem-

sucedido, o organismo mantém todas as funções fisiológicas de 

forma robusta, semelhante à vida adulta. No envelhecimento 

usual, observa-se uma perda funcional lenta e progressiva, que 

não provoca incapacidade, mas traz alguma limitação à pessoa. 

O envelhecimento patológico está associado ao aparecimento 

de doenças e incapacidades (PRADO, 2006). 

 A transição demográfica está intimamente relacionada à 

transição epidemiológica e nutricional, que significa dizer que o 

perfil das doenças vem acompanhando o envelhecimento 

populacional. O Brasil vivencia nos últimos anos uma rápida 

transição nutricional, com aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade e, consequentemente, as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), principalmente Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (DM2), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

doenças cardiovasculares (DCV) e cânceres, elevando os 

níveis de morbimortalidade das populações (GUIMARÃES; 

DUTRA; CARVALHO, 2010). Se por um lado, a obesidade 

consolidou-se como agravo nutricional associado à alta 

prevalência de doenças crônicas não transmissiveis, por outro, 

especificamente no grupo de idosos, a desnutrição apresenta-

se fortemente associada ao aumento da incapacidade 

funcional, aumento no número de internações, redução da 

qualidade de vida, maior susceptibilidade à infecções e, 

consequentemente, aumento da mortalidade (PEREIRA; 

SPYRIDES; ANDRADE, 2016).   

Em decorrência dos agravos supracitados, a 

longevidade atual dos brasileiros e as mudanças advindas da 

terceira idade, levam os idosos em muitos casos, a necessitar 

de alguém para auxiliá-los em atividades do cotidiano, onde 
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aproximadamente 40% das pessoas com 65 anos de idade ou 

mais precisam de ajuda para essas tarefas do dia a dia, como 

cuidar das finanças, preparar refeições, fazer faxina ou 

compras, enquanto uma parcela de 10% precisa de auxílio nas 

tarefas básicas, como se vestir, tomar banho, comer e se 

levantar de uma cadeira, entre outras (SANTOS et al., 2011). 

Dessa necessidade surge a figura do cuidador de idosos. 

Historicamente, diferentes países do mundo têm desenvolvido 

variadas formas de apoio e cuidados aos seus idosos 

dependentes, e, em alguns países, o suporte oferecido é quase 

exclusivamente de responsabilidade estatal, em outros, são 

predominantemente as famílias que desempenham todos os 

encargos.  Sabe-se que o sistema informal de apoio, também 

denominado cuidado informal, prestado por parentes, vizinhos, 

amigos ou instituições comunitárias, ainda constitui o mais 

importante aspecto de suporte social comunitário (ANGELO 

apud DUARTE; DIOGO, 2005). 

É no contexto familiar que os idosos têm os seus mais 

efetivos meios de sustentação e pertencimento, no qual o apoio 

afetivo e de saúde fazem-se indispensáveis e pertinentes. 

Assim, é na família que recai a busca inicial para a figura de um 

cuidador, sendo essa a figura de referência para a recuperação 

do doente (BRAZ; CIOSAK, 2009). É no âmbito familiar em que 

cada vez mais as doenças crônicas degenerativas são 

resolvidas ou controladas, sendo geralmente, a primeira e a 

mais constante unidade de saúde para seus membros, onde o 

cuidado prestado envolve ações de promoção da saúde, 

prevenção e tratamento de doenças, incluindo as de 

reabilitação (CECAGNO; SOUZA; JARDIM, 2004).   

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), o cuidado 

no domicílio diminui o tempo de internação hospitalar, reduz as 
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complicações decorrentes das internações e proporciona o 

convívio familiar. Esse cuidado envolve diversas tarefas no dia 

a dia, e estas estão diretamente relacionadas às atividades da 

vida diária (AVDs), como também o atendimento às 

necessidades de saúde dos idosos (ARAÚJO; ARAÚJO; 

SOUTO A.K.B.A et al., 2009). 

 Diante disso o objetivo desse trabalho foi avaliar se a 

presença do cuidador na assistência aos idosos encontra-se 

associada com melhor estado nutricional.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo do tipo transversal, onde a população 

foi composta por pacientes idosos atendidos no Ambulatório de 

Geriatria e Memória do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

da Universidade Federal da Paraíba (HULW – UFPB),  regulado 

pelos SUS. A coleta de dados ocorreu nos meses de dezembro 

de 2018 e janeiro de 2019, durante o período de atuação na 

Enfâse Saúde do Idoso do Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional da Universidade Federal da Paraíba (RIMUSH 

- UFPB). Para realização deste trabalho utilizou-se o conceito 

de adultos idosos tratado na Política Nacional do Idoso 

(BRASIL, 1994).   

 A amostra foi probabilística e por conveniência, 

composta por 95 idosos, determinado com base nas 

informações obtidas no setor de estatística do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, calculado a partir da quantidade 

de pacientes atendidos no ambulatório em dois meses no 

período semelhante, utilizado como erro máximo para 

amostragem de 5% e nível de confiança de 95%.  
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 Participaram do estudo todos os pacientes idosos, de 

ambos os sexos, com consulta marcada para o ambulatório de 

geriatria do Hospital Universitário Lauro Wanderley, com 

capacidade cognitiva preservada capazes de se comunicar ou 

que estivessem acompanhados de um cuidador, no momento 

da avaliação. Foram excluídos pacientes impossibilitados de 

aferir todas as medidas antropométricas; cadeirantes, bem 

como os que não estivessem com capacidade cognitiva 

preservada e/ou incapazes de se comunicar.  

 A coleta de dados foi realizada por duas nutricionistas 

integrantes do programa de Residência Multiprofisional da 

Universidade Federal da Paraíba da Enfâse Saúde do Idoso, 

por meio da aplicação de um questionário quantitativo  

semiestruturado, que abordou dados sociodemográficos, 

clínicos e antropométricos formulado pelas mesmas (figura 1).  

  As medidas antropométricas coletadas foram peso, 

altura, Circunferência do Braço (CB), Circunferência da 

Panturrilha (CP), Prega Cutânea Tricipital (PCT) e Espessura 

do Músculo Adutor do Polegar (EMAP). A partir das medidas 

coletadas, realizou-se o cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC), bem como as adequações da Circunferência do Braço e 

Prega Cutânea Tricipital.  

A coleta do peso corporal e altura foram realizadas 

conforme orientado por Lohman et al. (1988). O Índice de 

Massa Corporal foi classificado de acordo com os pontos de 

corte para idosos propostos pela Organização Pan Americana 

de Saúde (2002). A opção por esse critério se deve ao fato de 

não existir no Brasil um padrão de referência para idosos e 

porque os padrões propostos pela Organização Mundial de 

Saúde referem-se a valores de idosos do continente americano. 

A medida da Circunferência do Braço e Prega Cutânea Tricipital 
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foi aferida conforme orientação de Rossi (2015), com auxílio, 

respectivamente, de fita flexível e inelástica e de um adipômetro 

científico.  As adequações da Circunferência do Braço e Prega 

Cutânea Tricipital, foram determinadas conforme Frisancho 

(1990), e suas classificações de acordo com Blackburn e 

Thornton (1979).  

Para aferição da Circunferência da Panturriha, foi utilizada a 

orientação de Rossi (2015), considerando-se adequado, o 

ponto de corte ≥ 31 cm (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 

1988; NAJAS; YAMATTO, 2005). 

 A coleta da Espessura do Músculo Adutor do Polegar foi 

realizada na mão não dominante em triplicata e considerada a 

média dos valores como medida. Os valores de referência 

foram os propostos por Lameu et al. (2004), sendo 

categorizadas por sexo de acordo com Pama (2016).  
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Figura1. Formulário de Nutrição.  

 
Fonte: Próprio autor. 2018 
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 A análise dos dados foi realizada com auxílio do 

programa estatístico Statistical Package for Social 

Science (SPSS). A estatística descritiva foi realizada a partir 

das medidas de tendência central e dispersões apropriadas. 

Para análise da associação entre presença de cuidadores e 

estado nutricional de idosos foram criados novos agrupamentos 

de categorias, a partir do recomendado na literatura. Isso 

ocorreu devido ao quantitativo reduzido de algumas 

subcategorias na presente amostra. O Índice de Massa 

Corporal foi analisado mediante agrupamento das categorias: 

Baixo Peso/Eutrofia; Sobrepeso/Obesidade. Para a 

Circunferência do Braço foram criadas as seguintes: 

Desnutrição; Eutrofia; Sobrepeso/Obesidade. Para 

Circunferência da Panturrilha não foram criadas categorias 

diferentes do ponto de corte da literatura. As categorias da 

Espessura do Músculo Adutor do Polegar foram agrupadas em 

Eutrofia/Redução Leve; Redução Moderada/Grave. Na análise 

da Prega Cutânea Tricipital criou-se os seguintes 

agrupamentos: Desnutrição/Eutrofia; Sobrepeso/Obesidade. 

Para significância estatística adotou-se o intervalo de confiança 

de 95% (p ≤ 0,05). 

 Em cumprimento aos critérios éticos, o presente estudo 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley – CEP/HULW, com o 

protocolo número 3.029.359, CAAE: 02023918.1.0000.5183. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 95 pacientes idosos, atendidos 

no ambulatório de geriatria e memória do Ambulatórido do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, entre os quais, 22,1 % 
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pertenciam ao sexo masculino (n=21) e 77,9% do sexo feminino 

(n=74). No que diz respeito ao estado nutricional conforme 

Indice de Massa Corporal, 36,8% dos pacientes avaliados 

foram classificados como eutroficos (n=35). A prevalência de 

baixo peso foi de 15,8% (n=15), enquanto a de 

sobrepeso/obesidade foi de 47,4% (n=45). 

Dentre as patologias mais comuns, foram observadas 

como principal queixa de consulta: presença de hipertensão 

arterial sistêmica associada a cardiopatias e/ou doenças 

articulares e ósseas (47,37%; n=45). Em seguida, presença de 

hipertensão arterial sistemica e diabetes mellitus com 

dislipidemia (25,26%; n=24). A presença de algum tipo de 

demência, sobretudo, Doença de Alzheimer (20%; n=19) e 

diagnóstico de depressão associada ou não a outras patologias 

(7,37%; n=7). 

Em relação as médias dos percentuais de adequação da 

Circunferência do Braço e Prega Cutânea Tricipital, os valores 

foram 101,93±13,87% e 113,7±76,36%, respectivamente. As 

demais variáveis de caracterização da população estudada 

estão apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Caracterização da amostra estudada, João Pessoa, 2019.  

Variável Média Desvio padrão 

Idade (anos) 73,31 7,92 
Peso (kg) 64,51 11,71 
Altura (m) 1,53 0,07 

IMC (kg/m²) 27,52 4,53 
CB (%) 101,93 4,12 
CP (cm) 34,33 3,41 
PCT (%) 113,7 7,6 

EMAP (mm) 10,49 2,58 

IMC: Índice de Massa Corporal; CB: Circunferência do Braço; CP: 
Circunferência da Panturrilha; PCT: Prega Cutânea Tricipital; EMAP: 
Espessura do Músculo Adutor do Polegar.  
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Fonte: Próprio autor. 2019 
 

A tabela 2 mostra a associação da presença de cuidador 

e o estado nutricional, conforme os parâmetros antropométricos 

avaliados. Observou-se que não houve associação da presença 

do cuidador em relação ao Índice de Massa Corporal (p=0,4), 

Circunferência do Braço (p=0,2) e Prega Cutânea Tricipital 

(p=0,1). Entretanto, ao analisar a Circunferência da Panturrilha 

(p=0,05) e a Espessura do Músculo Adutor do Polegar (p=0,02), 

notou-se que essa associação foi significativa.  

 
Tabela 2. Associação da presença do cuidador no estado nutricional de 
idosos, João Pessoa, 2019. 

Estado Nutricional 
Presença de cuidador p-

valor Sim Não 
 n % n %  

IMC 
Baixo peso/eutrofia 33 34,7% 17 17,9% 0,4 

Sobrepeso/obesidade 33 34,7% 12 12,6% 

CB 

 
Desnutrição 

 
14 

 
14,7% 

 
4 

 
4,2% 

 
0,2 

Eutrofia 35 36,8% 21 22,1% 
Sobrepeso/obesidade 17 17,9% 4 4,2% 

CP 
 

Depleção 
 

12 
 

12,6% 
 

1 
 

1,1% 
 

0,05* 
Normal 54 56,8% 28 29,5% 

EMAP 

 
Eutrofia/redução leve 

 
31 

 
32,6% 

 
21 

 
22,1% 

 
0,02* 

Redução 
moderada/grave 

35 36,8% 8 8,4% 

 
PCT 

 
Desnutrição/eutrofia 

 
32 

 
33,7% 

 
19 

 
20% 

 
0,1 

Sobrepeso/obesidade 34 35,8% 10 10,5% 

IMC: Índice de Massa Corporal; CB: Circunferência do Braço; CP: 
Circunferência da Panturrilha; PCT: Prega Cutânea Tricipital; EMAP: 
Espessura do Músculo Adutor do Polegar; *significância estatística.  
Fonte: Próprio autor. 2019 
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Verificou-se que o percentual de idosos com presença de 

cuidador e com estado nutricional adequado tomando-se por 

parâmetro a Circunferência da Panturrilha foi de 56,8% (n=54), 

superior ao quantitativo de 29,5% (n=28) de idosos que não 

dispunham de cuidadores. Entretanto, o percentual de idosos 

com depleção nutricional também foi superior no público que 

possuía cuidadores (12,6%; n=12).  

Analisando-se a Espessura do Músculo Adutor do 

Polegar, verificou-se que o quantitativo de idosos classificados 

com eutrofia/redução leve foi superior entre os idosos com 

cuidadores em relação aos que não possuíam esse apoio. 

Entretanto, da mesma forma como ocorreu em relação à 

Circunferência da Panturrilha, verificou-se maiores percentuais 

de redução moderada/grave (36,8%; n=35) entre os que 

possuem cuidadores.  

A população idosa apresenta peculiaridades 

relacionadas com o processo de envelhecimento, as quais são 

associadas a diversas alterações estruturais e funcionais, como 

a redução progressiva da altura, ganho de peso e índice de 

Massa Corporal, redução da massa muscular (sarcopenia), 

alteração no padrão de gordura corporal, dentre outros 

(WAITZBERG; FERRINI, 2000; MENEZES; MARUCCI, 2005). 

O processo de envelhecimento não é uniforme entre as 

pessoas, o que dificulta a padronização da avaliação 

nutricional, pois são utilizados critérios próximos dos adotados 

para os adultos mais jovens, não havendo um método único e 

eficiente para estabelecer as condições nutricionais (FREITAS; 

PY, 2017). Diante disso, a avaliação do estado nutricional de 

idosos é fundamental e, para tanto, algumas medidas são mais 

sensíveis às alterações decorrentes dessa fase.  
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  De acordo com os resultados do presente estudo, a 

presença do cuidador na assistência aos idosos apresentou 

associação significativa com os indicadores antropométricos 

Circunferência da Panturrilha e Espessura do Músculo Adutor 

do Polegar. A Circunferência da Panturrilha tem sido sugerida 

como a medida mais sensível da massa muscular nos idosos, 

visto que indica alterações na massa magra que ocorrem com 

a idade e especialmente se a redução se dá em função da 

diminuição da atividade física (OMS, 1995). Sendo assim, 

muitos estudos identificam a Circunferência da Panturrilha 

como um dos principais indicadores antropométricos de 

desnutrição em indivíduos acima de 60 anos (CARDOSO, 2007; 

SEGALLA; SPINELLI, 2012). Por outro lado, a avaliação da 

Espessura do Músculo Adutor do Polegar atualmente tem sido 

utilizada como um importante marcador de massa muscular, 

podendo auxiliar no diagnóstico precoce de desnutrição. Sua 

espessura é afetada diretamente com a perda de sua 

tonicidade, em decorrência da redução de atividades 

laborativas, da atrofia muscular, presença de patologias de 

base ou em virtude do estado crítico do indivíduo (MELO; 

SILVA, 2014; PEREIRA; MORENO; EL KIK, 2014; VALENTE et 

al., 2016).   

 A associação da presença dos cuidadores nos 

indicadores antropométricos supracitados pode estar 

relacionada à importância desses sujeitos para a adoção de 

melhores práticas alimentares entre idosos. A esse respeito, 

Sass e Marcon (2012) demonstraram que idosos sem 

cuidadores apresentaram maior consumo de produtos 

industrializados e de ultra processados.  O impacto positivo dos 

cuidadores na saúde de idosos também foi relatado em outros 

estudos, demonstrando importância dessa assistência para o 
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controle de medicamentos, auxilio à movimentação, promoção 

da saúde mental e física, manutenção da autoestima, entre 

outras atividades que auxiliam na melhora na qualidade de vida 

destes (MOREIRA; CALDAS, 2007; COUTO; CASTRO; 

CALDAS, 2016). Mesmo na ausência de procedimentos 

relacionados à capacitação adequada dos cuidadores, verifica-

se que idosos com esse tipo de assistência recebem os 

cuidados adequados (REIS et al., 2011).  

 Apesar dos achados positivos identificados previamente, 

os resultados da presente análise sinalizaram maior percentual 

de idosos com depleção muscular entre aqueles que recebiam 

a assistência do cuidador, considerando-se dados da 

Circunferência da Panturriha e da Espessura do Músculo 

Adutor do Polegar. Esses achados possivelmente estão 

associados ao fato de que a maioria dos idosos com cuidadores 

são também aqueles portadores das patologias mais graves e 

incapacitantes, onde as condições nutricionais são afetadas de 

modo drástico e comumente irreversível, devido a uma provável 

incapacidade na aceitação, mastigação, deglutição e 

assimilação dos alimentos/nutrientes (PAVARINI et al., 2008; 

FREITAS; PY, 2005; COUTO; CASTRO; CALDAS, 2016), no 

qual merece atenção por parte dos profissionais de saúde e 

familiares. Dessa forma, salienta-se que esses resultados 

identificados são decorrentes do perfil de doenças 

características desses idosos, e não propriamente em virtude 

da presença do cuidador.  

Não houve associação da presença de cuidador com os 

parâmetros Índice de Massa Corporal, Circunferência do Braço 

e Prega Cutânea Tricipital.  Apesar disso, além dos indicadores 

supracitados serem mais sensíveis quanto ao percentual de 

massa muscular (WHO, 1995; PEREIRA; MORENO; EL KIK, 
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2014), ressaltam-se limitações quanto ao uso desses demais 

parâmetros de forma isolada, pelo fato deles não refletirem as 

mudanças fisiológicas da senescência (FREITAS; PY, 2017).   

Dentre as limitações do presente estudo, destaca-se o 

tamanho amostral. Apesar de representativo para a população 

de idosos atendidos no Ambulatório de Geriatria e Memória do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, esse quantitativo 

referente ao público masculino é reduzido, podendo repercutir 

em vieses às análises. Portanto, caso a amostra fosse maior, 

alguns resultados não observados nessas análises poderiam 

ser verificados. Dessa forma, destaca-se como perspectiva 

para outros estudos a análise de amostras epidemiológicas 

representativas para populações maiores.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo em questão demostra que a pesar de não haver 

sido encontrado correlação com todas as medidas 

antropométricas avaliadas, a presença do cuidador na 

assistência aos idosos encontra-se associada com um melhor 

estado nutricional, o que enfatiza a sua importância para um 

melhor perfil nutricional dos idosos. Quando o idoso apresenta 

um estado nutricional adequado, pode-se concluir também que 

ocorre uma melhora na qualidade de vida deste individuo, vito 

que pode haver menos internações, mais autonomia, redução 

de casos de depressão.  

Vale ressaltar a necessidade de se inserir os cuidadores, 

a exemplo da participação em consultas, enquanto 

protagonistas do processo de cuidado, fomentar estratégias de 

qualificação desses sujeitos, através de cursos, paletras, 

otimizando assim suas atitudes para a assistência necessária. 
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Além disso, destaca-se a importância de se realizar uma escuta 

ativa por parte dos profissionais da saúde desses indivíduos 

durante a assistência profissional, tendo em vista que essas 

pessoas vivenciam aspectos fundamentais à recuperação da 

saúde dos idosos, bem como para a promoção da qualidade de 

vida desse público.  

Os profissionais da saúde devem ampliar os conceitos, 

por meio de qualificações acerca do processo de 

envelhecimento, fomentando a formação da rede de apoio 

familiar, estimulando a integração de outros membros nesse 

processo de cuidado.  

Paralelamente, é fundamental a ampliação de ações que 

tenham o cuidador como sujeito principal, visto que a sua 

maioria é alguém da família, que mutas vezes se encontra 

sobrecarregado não somente com o cuidado do idoso, 

valorizando-se a importância dessas pessoas na saúde dos 

idosos, fortalecendo sua autoestima, seu bem estar, sua 

qualidade de vida, na busca de se criar benefícios para quem 

cuida e quem é cuidado. 
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RESUMO: Os estudantes do curso de Nutrição recebem 
durante a graduação conhecimentos sobre alimentos, 
nutrientes e importância de uma alimentação saudável, porém 
nem sempre a informação recebida é suficiente e determinante 
para que adotem hábitos alimentares adequados. Este estudo 
objetivou avaliar o consumo alimentar dos universitários do 
curso de Nutrição. A coleta de dados ocorreu no primeiro 
semestre de 2021, no período de março a abril de 2021, e foi 
realizada de forma Online, através de um questionário 
desenvolvido pelo Google Forms, os respondentes foram 
recrutados através das redes sociais pelo pesquisador. As 
análises foram feitas no SPSS. Os alunos foram divididos de 
acordo com o período que estão cursando, sendo em iniciantes, 
intermediários e concluintes. Os resultados obtidos através dos 
dados analisados foram que cerca de 80,9% da amostra é do 
sexo feminino, a maioria dos universitários apresentaram uma 
alimentação regular sendo 69.0% iniciantes, 63,3% 
intermediários e 73.2% dos concluintes, mas ao avaliar a 
frequência do consumo alimentar considerando as 
quantidades, o consumo encontrou- se um percentual muito 
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baixo. Conclui-se que os estudantes concluintes, mesmo 
recebendo informações sobre hábitos saudáveis, consumo 
alimentar consciente e outros assuntos abordados na 
graduação, não interferiram em resultados e adesões melhores 
em relação ao consumo alimentar dos iniciantes e 
intermediários. 
Palavras-chave: Consumo Alimentar. Universitários. 

Alimentação.    

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante da transição nutricional que se refletiu no Brasil 

nas últimas décadas, percebe-se a atenuação da desnutrição e 

o crescimento da obesidade, a modificação do padrão alimentar 

e a diminuição da prática de exercício físico. Os distúrbios 

alimentares, principalmente a obesidade, agravam 

consideravelmente a saúde e a qualidade de vida das pessoas, 

tendo em vista que pode ser um gatilho para o desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis. Considera- se que 

para uma qualidade de vida o indivíduo deve ter uma 

alimentação saudável, equilibrada, adequada e uma vida ativa 

(DA SILVA et al., 2018). 

Com o ingresso na faculdade os hábitos alimentares dos 

estudantes passam a ser instigados pela rotina da vida 

universitária; devido às atividades acadêmicas e a falta de 

tempo há uma preferência por alimentos rápidos e práticos, os 

denominados fastfood, em maioria são bastantes calóricos, 

apresentam altos níveis de gordura trans, total e saturada, e 

possuem débil em micronutrientes. E essa transição pode ser 

relacionada com a diminuição ou falta de exercício físico, baixo 

consumo de leite e derivados, frutas e hortaliças, cereais 

integrais, leguminosas, tubérculos e raízes (BUSATO, 2016).  
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O padrão alimentar é capaz de interferir na composição 

física, biológica e social destes estudantes, porém os hábitos 

etílicos e sedentários devem ser considerados. Tendo em vista 

que uma má alimentação e um estilo de vida sedentário são 

circunstâncias que acarretam para o aumento do tecido adiposo 

principalmente na região abdominal, a qual predispõe para 

doenças cardiovasculares (DOMINGUES et al., 2019).  

O presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo 

alimentar dos universitários do curso de Nutrição de uma 

instituição de ensino superior em Patos- PB, aplicando o 

questionário de frequência alimentar, caracterizando o perfil 

alimentar dos estudantes do curso de graduação em nutrição, 

destacando os hábitos alimentares saudáveis mais frequentes 

entre os acadêmicos de nutrição e identificando qual grupo de 

universitários apresentam melhor hábito alimentar: iniciantes, 

intermediários ou concluintes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo de caráter descritivo e abordagem 

quantitativa, envolvendo uma análise de comportamento 

alimentar durante a graduação dos discentes do curso de 

Nutrição. 

 A pesquisa descritiva tem por objetivo um estudo 

observacional, no qual compara- se dois grupos semelhantes, 

com isso o processo descritivo pretende visar a identificação, 

análise das características, variáveis ou fatores que se 

associam com o processo ou fenômeno. A pesquisa descritiva 

proporciona novos aspectos sobre uma realidade recorrente. 

Nesse tipo de pesquisa não há a interferência do pesquisador, 

a função do pesquisador é encontrar a frequência com que esse 
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fenômeno ocorre ou como acontece a estruturação e o 

funcionamento do sistema, processo, método ou realidade 

operacional (NUNES; NASCIMENTO; DE ALENCAR, 2016).  

A pesquisa foi aplicada em uma instituição de ensino 

superior de Patos-PB, no primeiro semestre de 2021, após a 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. A população 

estudada foi constituída por 204 acadêmicos, de ambos os 

sexos, do Curso de Nutrição do primeiro ao décimo período 

matriculados em uma instituição de ensino superior de Patos- 

PB no primeiro semestre do ano de 2021. Amostra do tipo não 

probabilística por conveniência, onde foi definida uma amostra 

a partir do intervalo de confiança de 95%, obtendo então, 142 

sujeitos que responderam de forma voluntária.  

Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

envolvendo seres humanos, cujo o número do parecer é 

4.582.00,  a coleta de dados foi realizada de forma Online, 

através de um questionário desenvolvido pelo Google Forms, 

os respondentes foram recrutados através das redes sociais 

pelo pesquisador, no período de março a abril de 2021, sobre 

alimentação saudável ‘’como está sua alimentação? ’’, 

elaborado pelo ministério da saúde (2016) o qual foi modificado 

para acrescentar os dados de identificação pessoal, como: sexo 

e semestre. Vale ressaltar que o indivíduo poderia desistir da 

pesquisa a qualquer momento sem ônus algum e que o sigilo 

seria resguardado através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

O questionário possui questões sobre os hábitos 

alimentares e as perguntas quantitativas que referem-se à 

frequência do consumo de porções dos grupos alimentares, 

respectivamente, de frutas, verduras e legumes, leguminosas, 

carnes (frango, boi, ovos, peixes e outras), leite e seus 
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derivados e água. Nas perguntas qualitativas referem-se ao 

comportamento alimentar como: retirar ou não a gordura 

aparente das carnes vermelhas ou frango; frequência no 

consumo de doces, frituras e embutidos; o tipo de gordura que 

é usada para realizar a cocção dos alimentos; adição de sal e a 

frequência do consumo de bebidas alcoólicas.  

Os dados obtidos nas entrevistas foram organizados em 

bancos de dados por meio de digitação no programa EXCEL; 

foi feita também a avaliação de cada questionário segundo a 

pontuação de acordo com a categoria que classifica a 

alimentação do participante definida no Guia alimentar, em 

Inadequada (até 28 pontos), Regular (29 a 42 pontos) e 

Adequada (43 pontos ou mais).  

Como critérios de inclusão dos voluntários da pesquisa foi 

estabelecido como pré-requisitos, estar devidamente 

matriculado no curso de nutrição no Centro Universitário de 

Patos- UNIFIP, de ambos os sexos, concordar e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ter idade 

igual ou maior a 20 anos, idade mínima sugerida pelo Ministério 

da saúde (BRASIL, 2005) órgão que elaborou o questionário 

utilizado. Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que 

estavam matriculados em outro curso dessa instituição, os 

alunos que recusaram os métodos utilizados para se realizar a 

coleta de dados; não assinaram o TCLE, não apresentaram 

condições físicas ou psicológicas para responder o 

questionário.  

Os riscos que poderiam estar associados à realização da 

presente pesquisa foram de natureza mínima, com baixo risco 

de complicações por ser uma coleta não invasiva, mas podendo 

causar ao entrevistando cansaço ou aborrecimento ao 

responder o questionário, constrangimento ao se expor durante 
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o preenchimento do questionário e o risco de quebra de sigilo. 

Os benefícios provenientes desta pesquisa foram proporcionar 

um maior conhecimento sobre o consumo alimentar dos 

universitários, favorecendo a adoção de medidas ou estratégias 

que levem a práticas saudáveis, assim promovendo uma 

melhoria na qualidade de vida desses estudantes, os quais são 

responsáveis pela disseminação de uma alimentação saudável. 

Para tabulação e análise dos dados foi utilizado o 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences; 

versão 21) e realizadas análises de estatística descritiva, bem 

como, estatística inferencial. O teste utilizado foi o teste Qui-

quadrado e o nível de significância adotado foi de 5%, esse 

método estatístico de análise é essencial quando se trabalha 

amostras não regulares, ou seja, os grupos serão analisados 

pela expressão percentual encontrada em cada categoria 

estudada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi realizado com 141 discentes matriculados no 

curso de graduação em nutrição, sendo 114 (80,9%) do sexo 

feminino e 27 (19,1%) alunos do sexo masculino. Os cursos da 

área da saúde, incluindo o de Nutrição, há predominância dos 

universitários do sexo feminino, o que foi verificado neste 

estudo, onde o sexo feminino teve uma prevalência de 80,9%, 

esse resultado é parecido com um estudo realizado com 164 

alunos, onde 84,8% eram do sexo feminino (DOMINGUES et 

al., 2019). 

De acordo com as respostas obtidas pelo questionário dos 

141 universitários, 92 (65,2%) considera ter uma alimentação 

saudável e 49 (34,8%) diz não ter uma alimentação saudável. 
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Caracterização do perfil alimentar dos estudantes, segundo a 

pontuação obtida por meio do questionário, encontra-se os 

seguintes resultados: 7 (5.0%) tiveram a alimentação 

classificada como inadequada, 99 (70,2%) tiveram alimentação 

regular; e 35 (24,8%), alimentação adequada.  

Quadro 1- Caracterização da alimentação dos discentes 

da graduação do curso de nutrição por período. Patos/PB, 

2021.  

GRUPO NÚMERO 

TOTAL DE 

ALUNOS 

ENTREVIS 

TADOS 

(N) 

ALIMENTA

ÇÃO 

REGULAR 

(%) 

ALIMENTA 

ÇÃO 

ADEQUADA 

(%) 

ALIMENTA

ÇÃO 

INADEQUA

DA (%) 

Iniciantes 29 69.0% 20,7% 10.3% 

Intermediári

os 

30 63,3% 33,3% 3,3% 

Concluintes  82 73.2% 23,2% 3,7% 

  

O quadro 1 apresenta a caracterização da alimentação da 

amostra por período letivo. De acordo com os dados 

apresentados no referido quadro quando os universitários são 

separados por 3 grupos de acordo com o período que se 

encontra, sendo: iniciantes (1° ao 3° período), intermediário (4° 

ao 6° período) e os concluintes (7° ao 10° período), nele 

percebe-se que o tempo de permanência no curso não interferiu 

no melhoramento dos hábitos alimentares. 
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Quadro 2- Refeições realizadas ao dia por estudantes do curso 

de Nutrição. 

Refeição Iniciantes Intermediários Concluintes 

Café da manhã ou Desjejum  

Sim 19.2% 21.6% 59.2% 

Não 31.3% 18.8% 50.0% 

Lanche da manhã 

Sim 19.7% 18.0% 62.3% 

Não 21.3% 23.8% 55.0% 

Almoço 

Sim 20.6% 21.3% 58.2% 

Não 0.0% 0.0% 0.0% 

Lanche da tarde 

Sim 22.2% 20.6% 57.1% 

Não 6.7% 26.7% 66.7% 

Jantar 

Sim 20.1% 20.9% 59.0% 

Não 50.0% 50.0% 0.0% 

Ceia  

Sim 19.2% 19.2% 61.5% 

Não 22.2% 23.8% 54.0% 

 

 O quadro 2, disposto acima, mostra as refeições 

realizadas pelos estudantes da pesquisa durante o dia, 

percebe-se que um número baixo de estudantes que costumam 

realizar o desjejum, onde 19.2% dos iniciantes e 21.6% dos 

intermediários, mas 59.2% dos concluintes realizam essa 

refeição.  

Uma análise positiva foi que todos os universitários 

realizam o almoço e no jantar o grupo que apresentou resultado 

positivo foram os concluintes 59.0%. Considerando que no Guia 

alimentar a orientação é que seja realizado pelo menos 3 

refeições e dois lanches saudáveis, observa-se que ainda é 
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baixo o percentual de alunos iniciantes e intermediários que 

costumam realizar os lanches.    

Um estudo realizado por Oliveira e outros (2015), 

encontrou que apenas 20,9% dos estudantes realizavam o 

desjejum, resultado semelhante ao encontrado neste estudo, 

onde os 19,2% dos iniciantes e 21.6% dos intermediários 

apresentam números baixos na realização desta refeição.   

Um estudo realizado por Matias e Fiore (2010), com 

acadêmicas de Nutrição sugere que há uma diminuição na 

realização do desjejum com o avanço do curso, resultado 

diferente ao encontrado neste estudo, onde 59.2% dos 

concluintes realizam o café da manhã todos os dias.  

Destaca-se um resultado positivo encontrado nesta 

pesquisa, nela todos os universitários realizam o almoço, 

enquanto no estudo realizado por Perez et al., (2016) com 1336 

estudantes cotistas e não cotistas de uma universidade pública 

brasileira constatou que 66,5% dos alunos estudados tinham o 

hábito de realizar regularmente o almoço, a refeição com maior 

índice de realização todos os dias da semana. 

 No jantar o grupo que apresentou resultado positivo 

foram os concluintes 59.0%. Resultado divergente ao 

encontrado por Vieira et al., (2002) sobre o comportamento 

alimentar de recém-ingressos numa universidade pública, onde 

encontraram  que apenas 15,4% dos entrevistados realizavam 

o jantar. 

Maia e Recine (2015) em um estudo com 350 estudantes 

da Universidade de Brasília observou que a maioria realizava 

diariamente o desjejum (70,3%), o almoço (93,1%) e o jantar 

(57,1%). 
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Quadro 3- Consumo de frutas; legumes e verduras.  

 Iniciantes Intermediários Concluintes 

Frutas 

Não como frutas, nem 

tomo suco de frutas 

natural todos os dias 

62,5% 12,5% 25,0% 

3 ou mais 

unidades/fatias/ 

pedaços/copos de suco 

natural 

16,0% 18,0% 66,0% 

2 

unidades/fatias/pedaços/ 

copos de suco natural 

15,4% 23,1% 61,5% 

1 

unidade/fatias/pedaços/ 

copos de suco natural 

25,8% 25,8% 48,4% 

Legumes e verduras 

Não como legumes, nem 

verdura todos os dias 

27,3% 18,2% 54,5% 

3 ou menos colheres de 

sopa 

20,3% 21,6% 58,1% 

4 a 5 colheres de sopa 18,8% 25,0% 56,3% 

6 a 7 colheres de sopa 9,1% 18,2% 72,7% 

8 ou mais colheres de 

sopa 

50,0% 0,0% 50,0% 

 

De acordo com os 10 passos para alimentação saudável 

que está presente no Guia alimentar para a população brasileira 

(2016), recomenda- se que o consumo diário de frutas seja 3 

porções ou mais, observando os dados do não consumo de 

frutas o grupo dos iniciantes apresentaram um escore maior 

62,5% em relação aos demais grupos.   

Em relação ao consumo de fruta, observou-se que 62,5% 

dos iniciantes e 25,0% dos concluintes não consomem frutas. E 
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no consumo de legumes e verduras 54,5% dos concluintes não 

fazem o consumo, diferente dos dados encontrados em outro 

estudo realizados com acadêmicos de Nutrição, onde 90% 

deles consomem frutas, legumes e verduras frequentemente, 

mas não fizeram a investigação da adequação de acordo com 

o guia alimentar (BUSATO et al., 2015). 

A recomendação diária para o consumo de legumes e 

verdura é que sejam 3 porções, 54,5% dos estudantes que 

compõem o grupo dos concluintes diz não consumir legumes e 

verdura e apresentou a maior porcentagem, em contrapartida 

os demais alunos do grupo dos concluintes 50,0% fazem o 

consumo superior a recomendação.  

Considerando que os legumes e verduras são fontes de 

vitaminas e minerais, possuem um alto teor de fibras, e 

proporcionam nutrientes em quantidades relativamente 

pequenas de calorias. O consumo diário de frutas, legumes e 

verduras, associados com alimentos ricos em carboidratos 

complexos permite um aporte adequado de fibras e 

micronutrientes, assim melhorando o funcionamento do 

organismo (RAMOS et al., 2019).   

Quadro 4-  Consumo de carnes ou ovos; peixes; leites e 

derivados; leguminosas.  

 Iniciantes Intermediários Concluintes 

Carnes ou ovos 

Não consumo nenhum 

tipo de carne 

100,0% 0,0% 0,0% 

1 pedaço/fatia/colher 

de sopa ou 1 ovo 

14,3% 35,7% 50,0% 

2 

pedaços/fatias/colheres 

de sopa ou 2 ovos 

20,0% 24,6% 55,4% 
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Mais de 2 

pedaços/fatias/colheres 

de sopa ou mais 2 ovos 

20,0% 15,0% 65,0% 

Peixes 

Não consumo 60,0% 30,0% 10,0% 

Somente algumas 

vezes no ano 

21,3% 11,5% 67,2% 

2 ou mais vezes por 

semana 

15,4% 46,2% 38,5% 

De 1 a 4 vezes por mês 14,0% 24,6% 61,4% 

Leite e derivados 

Não consumo leite, 

nem derivados 

40,0% 0,0% 60,0% 

3 ou mais copos de leite 

ou 

pedaços/fatias/porções 

17,9% 20,5% 61,5% 

2 copos de leite ou 

pedaços/fatias/porções 

11,9% 25,4% 62,7% 

1 ou menos copos de 

leite ou 

pedaços/fatias/porções 

34,2% 18,4% 47,4% 

Leguminosas 

Não consumo 33,3% 33,3% 33,3% 

2 ou mais colheres de 

sopa por dia 

19,6% 18,6% 61,9% 

Consumo menos de 5 

vezes por semana 

17,2% 27,6% 55,2% 

1 colher de sopa ou 

menos por dia 

33,3% 25,0% 41,7% 

 

No consumo de leites e derivados os estudantes do 

grupo dos iniciantes 40,0% e concluintes 60,0% diz não 

consumir esse grupo alimentar, ainda observando esses dois 

grupos, onde 34,2% dos estudantes iniciantes e 47,4% dos 

concluintes estão com a ingestão diária insuficiente ou 
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inadequada de acordo com o Guia alimentar brasileiro (2016), 

e 25,4% dos intermediários também se encontra com a baixa 

ingestão.  

A recomendação diária das leguminosas, considerando 

principalmente o feijão, é que seja uma porção todos os dias, 

os dados apresentam que 19,6% dos iniciantes, 

18,6% dos intermediários e 61,9% dos concluintes 

consomem todos os dias, no entanto o número dos que não 

consomem é expressivo em todos os grupos.  

Outra variável que os estudantes apresentaram o baixo 

consumo foi a das carnes ou ovos, onde 14,3% dos iniciantes, 

35,7% dos intermediários e 50,0% dos concluintes consomem 

apenas 1 fatia ou 1 unidade de ovos. As carnes de boi e de 

porco, considerando também os outros tipos de carnes 

vermelhas, disponibilizam proteínas de Alto Valor Biológico, 

ferro, vitamina B12 e zinco. 

 Considerando que as carnes são ricas em gorduras 

saturadas, os estudantes que fazem o consumo de mais de 2 

pedaços ou unidades de ovos sendo eles 65,0% dos 

concluintes, 45.5% dos mesmos não retiram a gordura aparente 

das carnes, e quando essas gorduras são consumidas em 

excessos aumenta o risco de doenças crônicas e, 

principalmente, de doenças cardiovasculares (RAMOS et al., 

2019).   

  No consumo de leites e derivados os estudantes, a 

ingestão diária de 1 copos/unidades/ fatias apresentam os 

seguintes dados 34,2% dos estudantes iniciantes, 47,4% dos 

concluintes e 25,4% dos intermediários encontram-se com a 

ingestão diária insuficiente ou inadequada de acordo com o 

Guia alimentar brasileiro (2016). Corroborando com o estudo de 



CONSUMO ALIMENTAR DOS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO EM 

UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM PATOS- PB 

71 
 

Vilela (2017) que evidenciou que o consumo de leite é baixo no 

Brasil.   

Quadro 4- Consumo de industrializados; doces.   

Industrializados (frituras, embutidos) 

Raramente ou nunca 25,5% 19,6% 54,9% 

Todos os dias 0,0% 0,0% 100,0% 

De 2 a 3 vezes por 

semana 
16,7% 13,3% 70,0% 

De 4 a 5 vezes por 

semana 
16,7% 16,7% 66,7% 

Menos de 2 vezes por 

semana 
19,2% 28,8% 51,9% 

Doces (bolo com cobertura, refrigerantes, biscoitos doces)  

Raramente ou nunca 25,5% 20,0% 54,5% 

Menos que 2 vezes 

por semana 

17,9% 22,4% 59,7% 

De 2 a 3 vezes por 

semana 

23,1% 23,1% 53,8% 

De 4 a 5 vezes por 

semana 

0,0% 0,0% 100,0% 

Todos os dias 0,0% 33,3% 66,7% 

 

 Quando se é questionado o consumo diário de 

industrializados e doces, respectivamente, 100,0% e 66,7% do 

grupo dos concluintes se destacou nesse consumo, podendo 

associar esses dados com a falta de tempo e a praticidade que 

esses alimentos oferecem.  

Quanto ao consumo de frituras, neste estudo 16,7% dos 

iniciantes e intermediários e 66,7% dos concluintes comem de 

4 a 5 vezes por semana, resultado semelhante ao de Souza e 

colaboradores (2002), onde constataram que 47,93% 

consomem frituras diariamente. 
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 Analisando esses mesmos resultados com outro estudo, 

56,1% dos estudantes de Nutrição comem de 1 a 3 vezes ao 

mês (DOMINGUES et al., 2019). O resultado encontrado neste 

estudo é preocupante, pois o consumo de frituras e 

industrializados são considerados maléficos à saúde, mesmo 

que esse consumo não seja diário. 

 Quadro 5- Classificação das práticas de promoção à 

saúde dos discentes da graduação do curso de nutrição em 

diferentes períodos do curso. 

 Iniciantes Intermediários Concluintes 

Ingestão de Água  

Menos de 4 copos 0.0% 16.7% 83.3% 

8 copos ou mais 26.8% 23.9% 49.3% 

4 a 5 copos  16.7% 27.8% 55.6% 

6 a 8 copos 15.2% 15.2% 69.6% 

Atividade física  

Sim 22.0% 22.0% 56.0% 

Não 21.3% 17.0% 61.7% 

2 a 4 vezes por 

semana  

18.2% 25.0% 56.8% 

Leitura dos rótulos dos alimentos 

Nunca 100.0% 0.0% 0.0% 

Quase nunca 26,7% 20.0% 53.3% 

Algumas vezes para 

alguns produtos 
21.1% 22.4% 56.6% 

Sempre ou quase 

sempre, para todos 

os produtos 

16.3% 20.4% 63.3% 

Retirar a gordura aparente das carnes 

Sim 19.7% 18.8% 61.5% 

Não 18.2% 36.4% 45.5% 

Não como carne 

vermelha ou frango  
100.0% 0.0% 0.0% 

Uso de óleos vegetais 
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Banha animal ou 

manteiga 
10.2% 12.2% 77.6% 

Óleo vegetal como: 

soja, girassol, milho, 

algodão ou canola 

20.9% 28.4% 50.7% 

Margarina ou gordura 

vegetal 
40.0% 20.0% 40.0% 

Não utilizar saleiro na mesa 

Sim 57.1% 0.0% 42.9% 

Não 18.7% 22.4% 59.0% 

Não consumo de bebidas alcoólicas 

Diariamente 0.0% 100.0% 0.0% 

1 a 6 vezes na 

semana  
0.0% 0.0% 100.0% 

Eventualmente ou 

raramente (menos de 

4 vezes ao mês) 

21.3% 21.3% 57.4% 

Não consumo 21.3% 21.3% 57.3% 

 

Ao observar os dados do quadro 4 percebemos que os 

discentes de todos os períodos em sua maioria seguem 

algumas das práticas de promoção à saúde como: retirar a 

gordura aparente das carnes; uso de óleos vegetais; não 

utilização de saleiro na mesa; não consumo de bebidas 

alcoólicas.  

O grupo dos concluintes sempre apresenta as maiores 

porcentagens, pois compõem o maior número de participantes 

da pesquisa. Mas observa- se uma baixa ingestão de água 

pelos estudantes, independentemente do período o qual se 

encontra.  

Considerando que o corpo humano é, na sua maior 

parte, consiste em água.  A ingestão diária da água é essencial 

à saúde, tendo invista que é um nutriente essencial à vida e 
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realiza diversas funções orgânicas, a ingestão adequada 

promove a hidratação, e assim melhora o desempenho 

cerebral, tendo em vista que é composto por 80% de água 

(BRESSAN, 2018) 

Ao avaliar a prática de atividade física é visto que há um 

grande número de estudantes ativos, entretanto o número de 

estudantes sedentários é expressivo. Em relação a prática da 

leitura dos rótulos o grupo dos intermediários e concluintes 

apresentou dados positivos, evidenciando que com o aumento 

do conhecimento os discentes possuem maior preocupação em 

avaliar a composição dos alimentos consumidos. 

 No consumo de bebidas alcoólicas diária o número é 

bem expressivo no grupo dos intermediários.  

Observou-se uma baixa adesão em relação às 

recomendações diárias sugeridas pelo Guia Alimentar. Os 

discentes de nutrição apresentam uma alimentação regular, 

mas ao avaliar a frequência do consumo alimentar 

considerando as quantidades, o consumo encontrou- se um 

percentual muito baixo, onde foram observados baixo consumo 

de alimentos protetores à saúde como frutas, legumes e 

verduras, peixes, carnes ou ovos e leite e derivados e baixa 

ingestão de água.  

Dentre os outros hábitos saudáveis definidos pelo 

Ministério da Saúde como prática de atividade física, o não uso 

de sal após as refeições prontas, consumo diário de 

industrializados e alimentos ricos em carboidratos simples, 

entre outros, os universitários apresentaram baixo consumo. 

 Os resultados deste estudo remetem a importância de 

abordagens para recomendações simples sobre mudanças 

alimentares presentes no guia alimentar.   
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Estudantes universitários não seguem, geralmente, 

hábitos alimentares saudáveis. A alimentação típica de 

universitários é rica em gordura e insuficiente em frutas e 

vegetais (MENDES et al., 2016). 

  Algumas limitações devem ser consideradas acerca 

desses resultados. A primeira delas reside na amostra, do tipo 

não probabilística, obtendo um número alto apenas de um 

grupo de estudantes.  

O questionário foi aplicado de forma online, limitando o 

investigador de tirar dúvidas dos estudantes para as respostas 

corretas, por esse motivo o presente estudo não avaliou o 

consumo de carboidratos, pois os estudantes tiveram 

dificuldade na interpretação de uma questão do questionário 

utilizado e com os dados obtido, os resultados não iam 

apresentar veracidade. Além disso, é possível que alguns 

estudantes tenham omitido as informações sobre os hábitos.  

 Destaca-se a relevância de rever a associação sobre os 

conhecimentos teóricos e práticos, tendo em vista a promoção 

de saúde e a qualidade de vida dos universitários. Sugere- se 

que outros estudos sejam realizados, mais abrangentes com 

grupos maiores de estudantes podendo avaliar o estado 

nutricional dos mesmos para favorecer a melhoria dos hábitos 

alimentares. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante do exposto, percebe-se que os estudantes que 

consideram a própria alimentação saudável têm uma 

concepção distorcida da mesma, o que pode ser observado 

através da baixa adesão aos passos do Guia Alimentar 

refletindo um consumo alimentar com inadequações.  
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O presente estudo identificou que os universitários de 

nutrição apresentam uma alimentação regular de acordo com a 

pontuação adquirida por meio do questionário, mas ao avaliar a 

frequência do consumo alimentar considerando as 

quantidades, o consumo encontrou- se inadequado.  

Conclui-se ainda que os estudantes concluintes, mesmo 

recebendo informações sobre hábitos saudáveis, consumo 

alimentar consciente e outros assuntos abordados na 

graduação, não interferiram em resultados e adesões melhores 

em relação ao consumo alimentar dos iniciantes e 

intermediários.  
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RESUMO: O presente estudo teve o objetivo de investigar a 
tendência temporal do excesso de peso em crianças do estado 
de Alagoas entre os anos 2009 e 2019. Trata-se de um estudo 
ecológico de série temporal cuja amostra foi composta por 
crianças residentes no estado de Alagoas. A fonte de dados foi 
o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Os 
dados foram coletados pela plataforma SISVAN Web. Foram 
coletados dados referentes índice de Massa Corporal (IMC), o 
qual foi classificado de acordo com os parâmetros  da 
Organização Mundial de Saúde. Na análise de dados utilizou-
se o método de regressão de Prais-Winsten, o IMC foi 
considerado como variável dependente. Utilizou-se o Microsoft 
Excel for Windows® nas análises e adotou-se um nível de 
significância de 5% (p<0,05). Foram analisados o estado 
nutricional de 934 mil crianças. A prevalência de excesso de 
peso foi de 27,97%. O sexo masculino apresentou as maiores 
prevalência de sobrepeso e obesidade. A tendência do excesso 
de peso apresentou-se crescente com aumento anual de 
13,64%(R2

ajus =0,98; p-valor < 0,001). Conclui-se que a 
tendência do excesso de peso nas crianças do estado de 
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Alagoas  é crescente com elevada prevalência, tal fato pode 
contribuir para o surgimento de doenças crônicas na fase adulta 
necessitando assim de intervenções para a promoção da saúde 
infantil.  
Palavras-chave: Obesidade. Saúde materno-infantil. Sistemas 

de informação em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem passado pelos processos de transição 

nutricional e epidemiológica em que se observa aumento das 

prevalências de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

como a obesidade, a qual é representada pela presença 

anormal de gordura corporal, o que gera sérias consequências 

para a saúde da população em todas as faixas etárias 

(BARROS et al., 2021; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2021). 

A prevalência de excesso de peso a cada dia supera a 

de desnutrição em todas as faixas de idade, nos diferentes 

estratos sociais e demográficos, representando assim, a curto 

e longo prazo, um fator de risco para a elevação de DCNT, 

sobretudo quando esse quadro de obesidade infantil está 

presente na infância (LEAL et al., 2012).   

Destarte, a realização de avaliação do estado nutricional 

para conhecimento precoce de alterações na massa corporal é 

de fundamental importância, haja vista que possibilita o 

desenvolvimento de intervenções precoces para prevenir a 

ocorrência de sobrepeso/obesidade e suas possíveis 

complicações (NASCIMENTO et al., 2013). 

Um estudo de revisão sistemática revelou que a 

prevalência de excesso de peso em crianças e adolescentes 
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nos países em desenvolvimento é de 12,9% em meninos e 

13,4% em meninas (NG et al., 2014). Dados da Associação  

Brasileira  para  o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica 

apontam que a projeção de sobrepeso/ obesidade para o ano 

de 2025, na ausência de intervenções   adequadas,   é a de que 

a quantidade  de  crianças  obesas no mundo  será de 75 

milhões crianças. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O 

ESTUDO DA OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA, 

2014). Nesta perspectiva, é crucial se trabalhar com afinco para 

promoção de ações de prevenção e controle do excesso de 

peso (CRESCENTE et al., 2021). 

Portanto, a obesidade infantil é relevante no que se 

refere a sua intensidade e frequência, e, salienta-se que vem 

aumentando em todos os estratos socioeconômicos população, 

afetando assim as crianças em idades mais precoces 

(NASCIMENTO et al., 2013). 

Diante deste contexto é visto que a obesidade infantil 

determina várias complicações de saúde na infância e que pode 

trazer sérias consequências na idade adulta; no entanto a 

prevenção e tratamento da obesidade no público infantil podem 

ser mais difíceis de alcançarem seus objetivos com êxito do que 

na fase adulta, uma vez que não depende apenas da criança, 

mas, está relacionado aos pais, seus hábitos, cultura, 

disponibilidade, etc. (ZIGARTI; BARATA JUNIOR; FERREIRA, 

2021).  

No Brasil, para um melhor monitoramento do estado 

nutricional da população foi criado o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) o qual identifica os agravos e 

fatores de risco relacionados a alimentação e nutrição  dos 

diferentes grupos populacionais, segundo território e/ou faixa 

etária, fornecendo informações para haja um planejamento 
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adequado de ações e políticas públicas de saúde para 

população no âmbito da atenção básica em saúde (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À 

SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA., 2015). 

 "O Sisvan é uma ferramenta que dispõe de dados do 

estado nutricional das populações, possibilitando observações 

ao longo do tempo, dada a geração contínua de informações” 

(APRELINI et al., 2021). 

Considerando que existe associação de excesso de peso 

com a redução da qualidade de vida em crianças (CRUZ et al., 

2017) e que há uma  escassez de estudos sobre o perfil 

nutricional de crianças do estado de Alagoas, fato que pode 

impedir o  adequado planejamento e avaliação das políticas 

públicas de saúde para a região em questão; e tendo como 

hipótese que existe uma tendência crescente da evolução do 

excesso de peso corroborando com o processo de transição 

nutricional pela qual o mundo está passando, o presente estudo 

teve por objetivo investigar a tendência temporal do excesso de 

peso em crianças do estado de Alagoas, Brasil, entre os anos 

2009 e 2019.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo retrospectivo, ecológico de 

série temporal com uso de dados secundários. A amostra foi 

composta por crianças residentes no estado de Alagoas com 

idade a partir de 5 (cinco) anos e inferior a 10 (dez) anos 

avaliadas no período de 2009 e 2019.  

Alagoas é um estado brasileiro localizado na região 

Nordeste, possui 102 municípios e uma área de 27.767 km², 

que representa 0,32% do território brasileiro. Sua população 
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estimada é de 3.365.351 habitantes (IBGE, 2021). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de Alagoas é de 0,683, 

sendo o pior da federação brasileira (IPEA; PNUD; FJP, 2019). 

O estado possui ainda 10 regiões de saúde, as quais estão 

caracterizadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Caracterização das Regiões de saúde do estado de 

Alagoas, Brasil. 

Fonte: DATASUS. 2020; PNUD; IPEA; FIP. 2020. ¹ IDH: índice de 
desenvolvimento humano; valor médio do total de municípios por região. ² 
PIB: produto interno bruto. 
 

Os dados da pesquisa foram obtidos por meio da 

plataforma do SISVAN Web. Os dados consolidados gerados 

pelo sistema estão disponíveis para livre consulta via web, pelo 

endereço  eletrônico:< http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/ 

relatoriopublico/index>.  

Região 

de saúde 

Número de 

Municípios 

(n=102) 

IDH¹ 
PIB² per 

capita 

População 

total 

estimada 

1ª RS 12 0,570 14.347,8 1.276.125 

2ª RS 9 0,563 8.189,9 165.430 

3ª RS 11 0,539 7.608,3 224.096 

4ª RS 9 0,573 6.393,3 143.826 

5ª RS 7 0,573 10.122,1 238.700 

6ª RS 8 0,580 10.981,3 206.303 

7ª RS 17 0,551 7.875,9 528.520 

8ª RS 8 0,572 6.313,2 157.011 

9ª RS 14 0,542 5009,8 236.588 

10ª RS 7 0,544 6821,6 160.758 

http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/%20relatoriopublico/index
http://sisaps.saude.gov.br/sisvan/%20relatoriopublico/index
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Todos os dados são oriundos de unidades básicas de 

saúde. A coleta de dados ocorreu no mês de Dezembro de 

2020. 

Foram coletados dados referentes índice de Massa 

Corporal (IMC), o qual é calculado considerando-se a razão 

entre o peso (kg) e o quadrado da altura (m2).  A classificação 

desse índice antropométrico (magreza, eutrofia, sobrepeso e 

obesidade) foi realizada utilizando os pontos de corte, em 

percentil, estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Foi acrescida a 

categoria excesso de peso que representa a soma dos dados 

de sobrepeso e obesidade. 

As análises dos dados foram realizadas no Microsoft 

Excel for Windows®. Foi realizada análise descritiva por meio 

da apresentação das frequências absolutas e percentuais da 

variável em estudo, representada pela taxa de prevalência 

cujos cálculos foram realizados considerando o total de 

crianças avaliadas em cada ano por categoria de IMC, assim 

utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

Prevalência = 

Número de acordo com o estado 
nutricional 

x 100 
Total de crianças avaliadas no 

ano do estudo 

 

Realizou-se análise da tendência dos dados 

empregando o método de regressão de Prais-Winsten, sendo 

cada categoria de IMC considerada como variável dependente 

(y) e os anos avaliados como variável independente (x). Foi 

usado o modelo de regressão polinomial linear (y= β1x + β0). 

Classificou-se como estacionária a tendência cuja 
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probabilidade foi maior que 0,05 (p>0,05), crescente a que β 1 

mostrou-se positivo e decrescente a tendência em que β1 teve 

valor negativo. Um nível de significância de 5% (p<0,05) foi 

considerado significante. 

As informações obtidos no presente estudo foram 

obtidas de banco de dados de domínio público, as quais estão 

disponíveis para livre consulta na forma de relatórios públicos 

sem possibilidade de identificação de sujeitos, sendo 

dispensada de apreciação em comitê de ética em pesquisa 

conforme o disposto nas Resoluções nº 466, e nº 580/2018 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A obesidade infantil não é uma condição benigna, apesar 

da crença existente de que a criança “mais gordinha” crescerá 

com mais rapidez (MOREIRA et al., 2020). 

Neste estudo foi possível identificar a evolução das 

prevalências de sobrepeso, obesidade e excesso de peso em 

crianças do estado de Alagoas durante um período de 11 anos 

(Tabela 1). No período de 2009 a 2019 foram analisados o 

estado nutricional de 934 mil crianças para as quais a 

prevalência de excesso de peso foi de 27,97%. Verificou-se que 

a distribuição das categorias de IMC ao longo dos anos vem 

apresentando redução das prevalência para o baixo peso (7,8% 

em 2009 para 6,4% em 2019) em que a menor taxa foi 

encontrada no ano de 2018 (5,9%).  É possível observar o 

crescimento das taxas de sobrepeso e obesidade, e, 

consequentemente das taxas de excesso de peso (24,3% em 

2009 para 27,5% em 2019); o ano de 2016 foi o que apresentou 

a maior prevalência de excesso de peso nas crianças (29,4%). 
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 Ainda, a maiores prevalências de sobrepeso e 

obesidade foram nos anos 2019 (15,5%) e 2016 (14,1%), 

respectivamente (Tabela 1). 

O resultado encontrado no presente estudo comprova o 

cenário de transição nutricional que vem ocorrendo desde 1980 

com uma diminuição das prevalências de baixo peso e um 

aumento do sobrepeso / obesidade  com impacto maior no 

publico infantil (CRESCENTE et al., 2021; LIRA et al., 2017; 

SILVA; NUNES, 2015).   

 

Tabela 1. Distribuição do índice de massa corporal, segundo o 
ano de estudo, de crianças do estado de Alagoas no período de 
2009 a 2019.  

Fonte: Dados da pesquisa. 2021.  *Excesso de peso = sobrepeso + 

obesidade 

 

No Brasil entre 1990 e 2015 a prevalência de excesso de 

peso aumentou  aproximadamente em 30% (LIRA et al., 2017).  

Ano 

Magreza Eutrofia Sobrepeso Obesidade Excesso de 
peso * 

n % n % n % n % n % 

2009 4364 7,8 37863 67,9 7611 13,6 5966 10,7 13577 24,3 

2010 4346 7,7 37058 65,7 8099 14,4 6893 12,2 14992 26,6 

2011 4652 8,0 37188 63,9 8912 15,3 7427 12,8 16339 28,1 

2012 4691 7,4 41579 65,2 9212 14,5 8268 13,0 17480 27,4 

2013 5506 7,1 51132 65,5 11464 14,7 9957 12,8 21421 27,4 

2014 5698 6,3 58370 64,8 13892 15,4 12153 13,5 26045 28,9 

2015 6477 6,2 68947 66,1 15636 15,0 13318 12,8 28954 27,7 

2016 6434 6,5 63076 64,1 15104 15,3 13863 14,1 28967 29,4 

2017 6235 6,1 66745 65,2 15469 15,1 13973 13,6 29442 28,8 

2018 6454 5,9 71574 65,2 16990 15,5 14975 13,6 31965 29,1 

2019 7448 6,4 76952 66,1 16840 14,5 15189 13,1 32029 27,5 
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Dados da Pesquisa de orçamentos familiares dos anos 2008-

2009 apontaram para um aumento da obesidade em 

aproximadamente 10% na população de crianças e 

adolescentes brasileiras quando comparados aos dados dos 

anos de 1974-75 (BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

Revisão sistemática sobre prevalência de sobrepeso e 

obesidade em diferentes países do mundo apontou que o 

aumento na prevalência de excesso de peso em diversos 

países em desenvolvimento é semelhante ao que é observado 

em países industrializados/ desenvolvidos e vem ocorrendo 

principalmente em países com rápidas transições 

socioeconômicas, como por exemplo, o México e o Brasil 

(WANG; LIM, 2012).  

Análise feita em 5 (cinco) municípios do estado de 

Alagoas com uso dos dados do SISVAN do ano 2013 (LIRA et 

al., 2017) apontou que entre crianças menores de cinco anos a 

prevalência de sobrepeso foi de aproximadamente 13% e a  de 

obesidade variou entre 7,6% a 12,8%  demonstrando que as 

crianças alagoanas mesmo com idade diferente das estudadas 

na  presente pesquisa possuem uma tendência para o 

surgimento do excesso de peso.  

Outro estudo realizado no Estado de Alagoas, avaliando 

a prevalência de extremos antropométricos entre crianças 

menores de 5 anos de idade constatou uma prevalência de 

9,7%  de excesso de peso (FERREIRA; LUCIANO, 2010). 

A ABESO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O 

ESTUDO DA OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA, 

2021), fazendo alusão a dados do Ministério da Saúde, verificou 

que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade 

têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa 
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etária de 12 a 17 anos. O que revela que os resultados do 

presente estudo a partir do ano 2016 estão acima dos valores 

encontrados nacionalmente para obesidade no público em 

questão. 

Avaliando-se o índice IMC para idade segundo sexo 

(Figuras 1 e 2) observa-se que as prevalências de sobrepeso 

e obesidade foram mais elevadas para o sexo masculino. 

Pode-se perceber ainda que as prevalências de sobrepeso e 

obesidade aumentaram em ambos os sexos no transcorrer dos 

anos avaliados. 

Com relação a variável sexo em Moçambique, África do 

Sul, foi observada uma tendência secular positiva entre 1992 e 

2012 tanto para sobrepeso quanto para obesidade em ambos 

os sexos. Estudo realizado em Minas Gerais observou uma 

maior prevalência de sobrepeso/ obesidade entre os meninos 

(32,9%) (GODINHO DE SÁ, 2017). Outro estudo avaliando 

crianças de cinco a dez anos, beneficiárias do BPF em 2010, 

no estado de Sergipe, verificou que prevalência de sobrepeso 

não variou entre os gêneros, no sexo feminino foi de 13,1% e 

no masculino 13,3%, já a obesidade foi de 11,2% no sexo 

feminino e 14,5% no masculino (SILVA, 2011). Nascimento 

(2020) ao analisar o risco de sobrepeso e obesidade por sexo 

no estado de Pernanbuco observou que o sexo masculino 

apresentou o maior percentual, cerca de 16,6%.  

Contudo, nem todos os estudos apontam para esse 

resultado: estudo também realizado no Estado de Pernambuco 

encontrou maior prevalência de excesso de peso entre as 

meninas (LEAL et al., 2012).  

Tal variabilidade nas prevalências de sobrepeso e 

obesidade de acordo com o sexo precisam ser avaliadas em 

conjunto com outros fatores como os hábitos alimentares, 
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prática de atividade física e a condições socioeconômicas para 

então se ter uma posição mais precisa do que esteja causando 

as diferenças do estado nutricional entre os sexos (GOUVEIA 

et al., 2009).  

Esses resultados relacionados a obesidade são 

preocupantes pois  espera-se que esse percentual não 

ultrapasse 2,3% em uma população saudável (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

Figura 1. Prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de 

peso em crianças do sexo feminino do estado de Alagoas no 

período de 2009 a 2019. 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 2021. 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sobrepeso 13,3 14,1 15,2 14,3 14,7 15,7 15,3 15,9 15,4 16,0 15,1

Obesidade 9,2 10,5 11,2 11,4 11,1 12,1 11,6 13,0 12,4 12,4 11,7

Excesso de peso 22,4 24,6 26,4 25,7 25,7 27,8 26,9 28,9 27,8 28,3 26,7
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Figura 2. Prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de 

peso em crianças do sexo masculino do estado de Alagoas no 

período de 2009 a 2019.  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2021. 

 

A análise de modelagem evidenciou tendência positiva 

anual das crianças com sobrepeso, obesidade e excesso de 

peso, quando calculado em relação ao total de crianças 

residentes no estado de Alagoas cada ano. As tendências de 

excesso de peso quando analisadas por sexo encontraram-se 

em crescimento, com um incremento anual de 0,53% para as 

meninas (p<0,001) e de 0,25% (p<0,001) para os meninos – 

Tabela 2. 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sobrepeso 14,0 14,6 15,4 14,6 14,7 15,0 14,5 14,4 14,6 14,7 13,6

Obesidade 12,2 13,8 14,3 14,5 14,5 15,6 14,6 15,9 15,6 15,5 14,9

Excesso de peso 26,2 28,4 29,7 29,1 29,2 30,6 29,1 30,3 30,3 30,2 28,6
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Tabela 2. Modelagem da tendência das categorias de índice de 

massa corporal de crianças do estado de Alagoas, entre os 

anos 2009 e 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa. 2021. p - probabilidade; R2
ajus- Coeficiente de 

determinação ajustado.  

 

Estudo que avaliou a tendência do sobrepeso e 

obesidade no Espiríto Santo entre os anos 2009 a 2018 

observou tendência crescente de sobrepeso (5,5 a 8,6%) e 

obesidade (4,4 a 8,3%), em ambos os sexos e; foi observado 

ainda que houve aumento de sobrepeso e obesidade em 

crianças, adolescentes e adultos do sexo feminino (4,2 a 8,6%; 

p<0,05) (APRELINI et al., 2021). Esse resultado para as 

crianças corrobora com o do presente estudo, apesar de 

serem estados brasileiros com realidade socioeconômicas 

diferentes. 

A descoberta do sobrepeso e obesidade na infância é 

muito importante para intervir e prevenir complicações futuras, 

Estado 

nutricional 

 Modelagem 

ax+b 

p Tendência R2
ajus 

Sobrepeso 0,41x + 1,58 <0,001 Crescente 0,99 

Obesidade 0,38x + 1,23 <0,001 Crescente 0,99 

Excesso de peso 0,78x + 2,81 <0,001 Crescente 0,99 

Sexo Feminino 

Sobrepeso 0,29x + 0,57 <0,001 Crescente 0,99 

Obesidade 0,24x + 0,38 <0,001 Crescente 0,99 

Excesso de peso 0,53x + 0,94 <0,001 Crescente 0,99 

Sexo Masculino 

Sobrepeso 0,11x + 1,02 <0,001 Crescente 0,99 

Obesidade 0,14x + 0,85 <0,001 Crescente 0,99 

Excesso de peso 0,25x + 1,87 <0,001 Crescente 0,99 
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visto que crianças e adolescentes com excesso de peso estão 

sob maior risco de serem adultos obesos e por isso, estão 

também mais predispostos a fatores de risco para doenças 

crônicas além de transtornos emocionais e psicossociais 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; NUNES et al., 2015). 

Assim, é  importante que a  família,  a escola e a comunidade 

estejam envolvidos em ações coletivas para melhorar a saúde 

da população infantil (ZIGARTI; BARATA JUNIOR; FERREIRA, 

2021). 

 Neste contexto, é importante  citar  alguns fatores de 

risco que estão ligados ao status de peso corporal:  nível 

econômico, o acesso a serviços e saúde, condições de 

moradia, a disponibilidade de alimentos e o acesso à 

informação, que juntos podem interferir de forma negativa ou 

positiva na evolução do peso corporal conduzindo para o 

desenvolvimento de excesso de peso (SILVA et al., 2010).   

No que tange ao fator econômico, estudo que avaliou o 

estado nutricional de crianças menores de 5 anos no Brasil no 

ano de 2009 demonstrou que nas famílias de baixa renda, o 

impacto de programas de transferência de renda do governo, 

como por exemplo o programa Bolsa Família, tem 

proporcionado um maior gasto com a alimentação (PEREIRA et 

al., 2017).  

Todavia, salienta-se a importância de nesse contexto se 

considerar a tendência observada no Brasil e mundialmente de 

haver substituição das refeições tradicionais que possuem 

como base o uso de alimentos in natura por alimentos 

ultraprocessados ocasionando desta mandeira, prejuízos a 

qualidade da dieta, o que influencia no aumento do ganho de 

peso e, principalmente, na saúde dos indivíduos de uma forma 

geral (NASCIMENTO, 2020). 
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A obtenção de informações atualizadas sobre as 

tendências de sobrepeso e obesidade são essenciais para 

quantificar os  efeitos nocivos desses agravos na saúde 

conduzindo os gestores a conhecer quais ações devem ser 

priorizadas e ter a um diagnóstico  real da situação de saúde 

da população.  

Este estudo apresenta como limitação o uso de dados  

secundários que não permitiram o controle de possíveis erros 

de digitação e de registro, e ainda a presença de possíveis 

subnotificações que geram interferência no real conhecimento 

da evolução do perfil nutricional de excesso de peso. “Os 

efeitos de viés decorrentes da avaliação de medidas de peso 

e altura, bem como quando há erro de digitação, são inerentes 

à rotina das unidades de saúde” (APRELINI et al., 2021). No 

entanto, o presente trabalho é inédito para o estado de Alagoas, 

por utilizar dados do SISVAN, um importante instrumento na 

determinação do processo saúde-doença e de políticas 

públicas de alimentação e nutrição (LIRA et al., 2017).  

Destaca-se ainda que o estudo possui pontos fortes 

como a análise da tendência temporal, a amplitude do tempo 

pesquisado o que permite uma melhor visão do estado 

nutricional das crianças alagoanas e assim a implantação de 

ações de promoção da saúde voltadas para a realidade local. 

CONCLUSÕES  

 

Os achados deste estudo revelam que a evolução do 

estado nutricional das crianças tende a um declínio da 

prevalência do baixo peso, entretanto em uma vertente 

contrária  há tendência de aumento do excesso de peso. Neste 

contexto, é importante se avaliar as dimensões do estado 

nutricional das crianças do estado de Alagoas observando-se  
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os fatores que estão associados a este quadro de tendência 

crescente de excesso de peso, visto que estas informações  são 

fundamentais para o planejamento de programas e políticas 

públicas de saúde  que visem a melhoria da saúde do público 

alvo da presente pesquisa principalmente no que tange a 

intervenções de educação alimentar e nutricional as quais são 

imprescindíveis para a evitar o acometimento das crianças por 

DCNT. 
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RESUMO: A rotulagem pode ser definida como uma estratégia 
de comunicação, entre produtor do alimento, vendedor e 
consumidor, fornecendo informações adequadas e precisas 
através da rotulagem. O objetivo foi avaliar a percepção de 
leitura dos consumidores quanto às informações contidas nos 
rótulos de produtos alimentícios. Trata-se de um estudo de 
abordagem quantitativa, realizada em um Centro Universitário 
no interior da Paraíba. Para avaliar a percepção de leitura 
quanto às informações contidas nos rótulos, foi aplicado um 
questionário com 30 questões. Os dados foram analisados pelo 
SPSS, versão 21 e realizado estatística descritiva. A maioria 
dos participantes quando questionados sobre o hábito de leitura 
antes da compra, afirmaram que “às vezes” 71,9% leem os 
rótulos. Quanto à importância da rotulagem 98,3% dos 
participantes consideram importante o rótulo. Quanto ao 
entendimento dos termos “reduzido valor calórico, light, diet, 
enriquecido e fonte vitamina” 58,7% não acham de fácil 
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compreensão. Sobre os atributos, os participantes 
apresentaram dificuldade em interpretar “baixo valor calórico”, 
“não contém e livre” e “fonte de fibras”. Esses resultados 
revelam desconhecimento acerca do significado dos atributos 
na rotulagem, interferindo na saúde da população. Por fim, 
mesmo que alguns colaboradores possuam conhecimentos 
acerca dos rótulos, observa-se a necessidade de mais 
esclarecimentos, visto que foram observados dificuldades na 
compreensão dos atributos sobre a rotulagem.  
Palavras-chaves: Rótulos. Entendimento. Produtos 
alimentícios.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a população Brasileira vem passando 

por grandes modificações que impactam diretamente em 

mudanças no padrão de saúde e no consumo alimentar dos 

indivíduos (GONÇALVES, et al., 2015). O aumento da 

alimentação fora do ambiente domiciliar, novos hábitos 

alimentares e a realização de várias atividades na rotina do 

indivíduo, eleva o consumo de produtos industrializados, em 

especial os ultraprocessados (MARZAROTTO; ALVES, 2017). 

Buscar por alimentos rápidos e de fácil acesso, tem sido 

um determinante prejudicial à saúde, cujo consumo excessivo 

desses alimentos acarreta diversas comorbidades ao ser 

humano (LINDEMANN et al. 2016). Esse excesso pode causar 

o aumento do risco de obesidade e o aparecimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (diabetes, doenças 

cardiovasculares, hipertensão), sendo estas grandes 

causadoras de óbitos precoces no mundo, perca da qualidade 

de vida, limitação das atividades rotineiras e impactação na 

renda familiar (VERONILDE, et al., 2017). 
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A rotulagem vem estabelecer uma linha de comunicação 

entre os produtores de alimentos e o consumidor final que tem 

o direito de receber informações sobre os produtos que irá 

adquirir. Uma legenda, uma imagem, ou tudo que for de forma 

descritiva ou gráfica, gravada, colada ou estampada sobre a 

embalagem do alimento, faz parte da rotulagem (GONÇALVES, 

et al., 2015).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

regulamenta a rotulagem de alimentos no Brasil, onde a RDC 

259 de 20 de setembro de 2002, determina que todo alimento 

que seja comercializado pronto para ser ofertado ao 

consumidor e que tenha sido embalado na ausência do cliente, 

deve conter rótulo. Ainda segundo a RDC 259/2002, os rótulos 

não podem conter informações falsas ou que induzam o 

consumidor a erro, confusão ou engano referente ao produto 

(ANVISA, 2002). 

O fato da rotulagem ser obrigatória ou o produtor ter a 

obrigação de declarar diversas informações, não quer dizer que 

as melhores escolhas estejam sendo realizadas. E quanto ao 

entendimento, é necessário que essas informações sejam 

verídicas, completas e esclarecedoras, evitando confusão de 

significado de palavras ou termos (GONÇALVES, et al., 2015).  

A rotulagem dos alimentos é um assunto que vem 

despertando interesse de muitos consumidores, nutricionistas e 

outros profissionais da área da saúde. Estudar o referido 

assunto é de suma importância para a humanidade, uma vez 

que, a industrialização vem investindo cada vez mais na 

produção de alimentos ultraprocessados e de fácil acesso, e 

esses alimentos estão cada vez mais presentes na mesa do 

consumidor. Desta forma, esta pesquisa contribuirá para 

esclarecer dúvidas em torno deste tema e tentar identificar 
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quais os fatores que possam interferir na leitura e compreensão 

das informações estampadas nos rótulos dos produtos 

alimentícios. 

Nesse contexto, o estudo teve como objetivo avaliar a 

percepção de leitura de consumidores quanto às informações 

contidas nos rótulos de produtos alimentícios, em um Centro 

Universitário do interior da Paraíba. Identificar as dificuldades 

de entendimento às informações dos rótulos por meio da 

aplicação de um questionário; caracterizar o nível 

socioeconômico, demográfico e escolaridade dos participantes; 

verificar o hábito de leitura e apontar quais as dificuldades no 

entendimento dos rótulos que possam interferir diretamente na 

saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

quantitativa, onde a coleta de dados foi realizada em um Centro 

Universitário, localizado no interior da Paraíba. O universo da 

pesquisa foi composto por 596 colaboradores (técnicos 

administrativos, docentes e aprendizes), e a amostra utilizada 

foi do tipo não probabilística por conveniência, totalizando 235 

respondentes com intervalo de confiança de 95% e margem de 

erro de 5%.  

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

envolvendo seres humanos, a coleta de dados foi realizada de 

forma Online, por meio de um questionário disponibilizado pelo 

Google Forms. Os respondentes foram recrutados pelo e-mail 

Institucional, de forma individual, onde responderam o 

questionário de Compreensão das Informações Nutricionais 

Complementares Veiculadas nos Rótulos dos Alimentos pelos 
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Consumidores, desenvolvido e validado por Nascimento 

(2004). Por se tratar de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em página da WEB, e sem a possibilidade 

de assinatura física, após o consentimento pós-informação, foi 

indicado que “ao clicar no botão abaixo” o respondente poderia 

concordar ou não em participar da pesquisa nos termos do 

TCLE, e caso não concordasse, poderia apenas fechar a página 

do seu navegador.  

O questionário é constituído por 30 questões, dos tipos 

abertas e fechadas, sendo o último tipo, o mais utilizado. 

Organizado em subdivisões, sendo: a) caracterização do 

consumidor (variáveis demográficas), b) dieta (variáveis de 

atenção dietética) c) rotulagem (variáveis de hábitos de 

consumo) e d) atributos (variáveis de avaliação quanto ao 

conhecimento).  

Foram considerados como critérios de inclusão para 

participar da pesquisa: ser um colaborador ativo do Centro 

Universitário - UNIFIP, ter no mínimo 19 anos e no máximo 70 

anos, ser alfabetizado e aceitar participar do estudo de forma 

voluntária. Foram excluídos colaboradores com formação em 

Bacharelado em Nutrição ou áreas afins. 

Para tabulação e análise dos dados foi utilizado o 

programa de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences; 

versão 21) e realizadas análises de estatística descritiva 

(média, desvio padrão e frequência). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participaram do estudo 235 colaboradores, sendo a 

maioria do sexo feminino (67,2%), com idade média de 37,9 

anos (DP=10,3), variando entre 19 a 70 anos. Destes 
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respondentes, 154 possuem companheiro (65,5%). No que diz 

respeito à renda mensal, a maioria recebe mensalmente menos 

que 5 salários mínimos, equivalente a 62,1% da amostra. Os 

que recebem renda entre 5 a 10 salários mínimos foram 29,8%; 

5,1% afirmaram que recebem entre 11 a 15 salários mínimos; 

1,7% recebem acima de 20 salários mínimos e 1,3% entre 16 e 

20 salários mínimos. No que se refere ao grau de escolaridade 

a maioria (80,0%) possui o 3° grau completo conforme 

apresentado na tabela 1. Os resultados descritos no presente 

estudo estão de acordo com um estudo realizado por 

Lindemann et al (2015), que tiveram o intuito de determinar a 

prevalência de leitura de rótulos e alimentos, por adultos e 

idosos usuários da atenção básica, onde também encontraram 

uma população composta predominantemente pelo sexo 

feminino (83,7%) e com renda média per capta de R$ 3.333,33. 

 

Tabela 01 - Características sociodemográficos dos 

participantes do estudo. 

VARIÁVEIS N % 

Sexo   

Feminino 

Masculino 

158 

77 

67,2 

32,8 

Idade Faixa Etária 

19-70 anos 

Média 

37,9 

Estado Civil N % 

Com companheiro 

Sem companheiro 

154 

81 

65,5 

34,5 

Renda Mensal N % 
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Menor que 05 salários 

mínimos 

5 a 10 salários mínimos 

11 a 15 salários mínimos 

Acima de 20 salários 

mínimos 

16 a 20 salários mínimos 

146 

70 

12 

4 

3 

62,1 

29,8 

5,1 

1,7 

1,3 

Grau de escolaridade N % 

Especialistas 

Mestres 

Graduados 

2º Grau 

Doutores 

1º Grau 

63 

61 

46 

44 

18 

3 

27,2 

25,5 

19,6 

18,7 

7,7 

1,3 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021 

 

Os rótulos dos alimentos devem ter uma linguagem clara 

para que não ocorram distorções e interpretações erradas, a 

fim de promoverem uma maior compreensão por parte da 

população. Quando questionados ao hábito de leitura da 

rotulagem antes da compra do produto (figura 1), a grande 

maioria (71,9%) dos participantes afirmou que “às vezes” leem 

os rótulos, enquanto que 14,5% “sempre” leem os rótulos e 

13,6% “nunca” leem os rótulos. Barros et al. (2020), também 

encontraram resultados semelhantes, quando avaliaram a 

compreensão e utilização da rotulagem nutricional com alunos 

de uma escola técnica, onde a maioria às vezes leem os 

rótulos (82,5%); 8,5% dos alunos reportaram que nunca leem 

os rótulos e apenas 9% sempre leem. 
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Figura 1 – Hábito de leitura dos rótulos dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

No que concerne à importância da rotulagem, foi possível 

identificar que majoritariamente (98,3%) a amostra do estudo 

considera sendo importante. E acerca da confiança das 

informações escritas nos rótulos, 67,2% confiam nas 

informações descritas e 32,8% não confiam. Em um estudo 

realizado em São Vicente/SP, Gonçalves et al. (2015) 

observaram que 45,71% dos consumidores entrevistados têm 

consciência da importância da rotulagem, já sobre a confiança, 

esse estudo não corrobora com o resultado desta pesquisa, 

pois 51,43% dos entrevistados não confiam nos dados que 

constam nas embalagens dos alimentos. 

Quanto à influência dos termos (reduzido valor calórico; 

light; diet; enriquecido e fonte de vitaminas) na decisão de 

compra, a maioria julga que os termos possuem uma influência 

“média” (46%), enquanto que, para 38,3% essas informações 

possuem uma “grande” influência e para 15,7% “não 

influenciam na compra”. Quanto aos termos supracitados 

influenciarem na compra mais que as informações nutricionais, 

71,90%

14,50% 13,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Às vezes Sempre Nunca

Hábito de leitura dos rótulos

Às vezes

Sempre

Nunca
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notou-se que 38,3% declarou que ambos possuem uma 

influência “igual”; 35,7% acreditam que os termos tem uma 

influência “menor” do que as informações nutricionais e 26% 

consideram que tem uma “maior” influência na decisão de 

compra de um produto. Por fim, sobre o entendimento dos 

termos (reduzido valor calórico; light; diet; enriquecido e fonte 

de vitaminas), 58,7% dos participantes acham esses termos de 

difícil compreensão. 

Já Hipólito, Francisco (2015), ao interrogarem 

universitários da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

– Campus Londrina, sobre esses mesmos questionamentos, 

encontraram resultados distintos aos do presente estudo, onde 

entre a amostra entrevistada, 33,2%, considera que esses 

termos possuem uma influência “média” na decisão de compra 

e 41,1% dos entrevistados considerou que tanto os termos 

quanto as informações nutricionais possuem “igual” influência 

quando decidem comprar um produto alimentício. E em relação 

ao entendimento dos termos, eles verificaram que 47,8% dos 

entrevistados consideram de difícil entendimento.  

A rotulagem dos alimentos tem caráter informativo, e deste 

modo, a prática da leitura é de fundamental importância, nesse 

contexto, percebe-se que a grande dificuldade dos 

entrevistados é a difícil compreensão dos termos utilizados. O 

grande desafio dos consumidores parece ser, então, 

compreender as informações e utilizá-las de forma adequada. 

Fatores como não compreender as informações e não confiar 

nas declarações contidas nos rótulos podem desmotivar a 

leitura. 

Quando indagados em relação aos termos das 

informações complementares (reduzido, aumentado, sem 

adição, não contém, alto, fonte e baixo) contidas dos rótulos, 
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segundo a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, verificou-

se os seguintes resultados (Tabelas 2, 3 e 4):  

Após avaliar as repostas sobre a compreensão desses 

atributos, percebeu-se que a maioria (66,7%) dos participantes 

respondeu corretamente aos questionamentos, ou seja, de 

acordo com o que determina a legislação vigente (dado 

encontrado após realização de uma regra de três: total de 

perguntas sobre os atributos e a quantidade de respostas 

corretas respondidas pela maioria dos participantes). 

Conforme a RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, para 

um alimento atribuir ao seu rótulo o termo “baixo valor calórico”, 

ele deve possuir no máximo 40 kcal por 100g ou 100ml em 

pratos preparados. Portanto, um alimento pode ser considerado 

“reduzido ou ligth” em valor energético, açúcares, gorduras 

totais e saturadas, colesterol e sódio. E, quando questionados 

sobre o termo “baixo valor calórico”, 59,6% não compreendem 

que um alimento com baixo valor calórico pode ser considerado 

um alimento ligth. 
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Tabela 2 – Atributos relacionados à rotulagem dos produtos 

alimentícios. 

ATRIBUTOS 

O que se entende quando se lê no rótulo 

o termo “reduzido”? 

N % 

Que o alimento contém pouca ou nenhuma 

quantidade de calorias, gordura ou sódio*. 

53 22,6 

Que quando comparado ao alimento 

original, tal produto tem, por exemplo, 

menos calorias, gorduras ou sódio. 

161 68,5 

Não sabe 21 8,9 

Qual a diferença entre os termos “alto 

teor” e “aumentado teor”? 

N % 

Que o termo aumentado teor se refere a 

uma comparação com o alimento original, 

e o alto teor se refere a uma qualidade do 

alimento*. 

135 57,4 

Não sabe 67 28,5 

Não há diferença, visto que ambos os 

termos se referem a uma qualidade do 

alimento. 

33 14 

Um produto que diz ter um “baixo valor 

calórico” pode ser considerado ligth? 

N % 

Sim* 95 40,4 

Não 140 59,6 

O (*) no corpo da tabela é para destacar a respostas corretas referentes às 

perguntas, de acordo com a legislação RDC 54/2012. 

N: Equivale ao número de participantes. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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Tabela 3 – Atributos relacionados à rotulagem dos produtos 

alimentícios. 

Um produto que diz ter um “baixo teor 

de açúcares” ser considerado diet? 

N % 

Sim 88 37,4 

Não* 147 62,6 

Pode-se afirmar que um alimento com 

“baixo teor de gorduras totais” também 

terá um “baixo teor de gorduras 

saturadas”? 

N % 

Sim 50 21,3 

Não* 84 35,7 

Não sabe 82 34,9 

Não sabe o que é gordura saturada 19 8,1 

Há diferença entre um alimento cujo 

rótulo diz “baixo teor de colesterol” e 

outro que diz “colesterol reduzido” na 

quantidade de colesterol do alimento? 

N % 

Sim* 120 51,1 

Não 55 25,5 

Não sabe 60 23,4 

Qual a diferença entre “teor baixo de 

sódio” e “teor muito baixo de sódio”? 

N % 

A diferença é que o alimento com “teor 

muito baixo de sódio” tem uma quantidade 

de sódio menor em relação ao alimento 

com “teor baixo de sódio”*. 

157 66,8 

Não há diferença, os termos têm o mesmo 

significado quantitativo. 

28 11,9 

Não sabe a diferença. 50 21,3 
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O rótulo de um alimento onde diz “não 

contém calorias”? 

N % 

O alimento não contém nenhuma caloria. 86 36,6 

O alimento pode até conter uma 

quantidade insignificante de calorias*. 

135 57,4 

Não sabe. 14 6 

Um alimento, cujo rótulo diz “não 

contém” para determinado nutriente? 

N % 

Um alimento sem nenhum teor do 

nutriente. 

105 44,7 

Um alimento pode conter determinado 

nutriente, porém em uma quantidade 

insignificante*. 

94 40 

Não sabe. 36 15,3 

O (*) no corpo da tabela é para destacar a respostas corretas referentes às 

perguntas, de acordo com a legislação RDC 54/2012. 

N: Equivale ao número de participantes. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Quanto ao atributo “não contém”, a RDC nº 54/2012 

permite o uso do termo quando na lista de ingredientes do 

produto não constar os ingredientes ou se estes estiverem 

declarados com asterisco (*), que se faça referência à nota: “(*) 

fornece quantidades não significativas no produto”. E referente 

a esse atributo, 44,7% acreditam que quando esse termo é 

citado no rótulo, quer dizer que aquele alimento não possui 

nenhum teor do nutriente em questão.  

 

  



PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES 

CONTIDAS NOS RÓTULOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  

110 
 

Tabela 4 – Atributos relacionados à rotulagem dos produtos 

alimentícios. 

Quando se lê no rótulo de um produto 

“livre de colesterol” o quer dizer? 

N % 

O alimento não pode conter colesterol em 

sua composição, em hipótese alguma. 

109 46,4 

O alimento pode fornecer uma quantidade 

insignificante ou não conter colesterol*. 

104 44,3 

Não sabe. 22 9,4 

Quando se refere a um alimento 

considerado “fonte de fibras” é aquele 

que quando se consome uma porção de 

100g (sólidos) ou 100ml (líquidos) 

supre? 

N % 

Suas necessidades diárias de fibras. 44 18,7 

10% das suas necessidades diárias de 

fibras*. 

70 29,8 

Não sabe 121 51,5 

Quanto ao alimento que contem maior 

quantidade de vitaminas e minerais? 

N % 

O alimento cujo rótulo consta fonte de 

vitaminas e minerais. 

69 29,4 

O alimento cujo rótulo consta alto teor de 

vitaminas e minerais*. 

126 53,6 

Não sabe 40 17 

O (*) no corpo da tabela é para destacar a respostas corretas referentes às 

perguntas, de acordo com a legislação RDC 54/2012. 

N: Equivale ao número de participantes. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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Já 46,4% dos entrevistados, entendem que o termo “livre 

de colesterol” quer dizer que o alimento não pode conter 

colesterol em sua composição de forma alguma. E de acordo 

com a legislação RDC 54/2012, esse termo pode ser utilizado, 

desde que o produto contenha no máximo 5g de colesterol em 

100mg ou 100ml. 

No que se diz respeito a alimentos fontes de fibras, 53,6% 

declararam não saber quanto em 100g ou 100ml do produto 

pode suprir as necessidades diárias. E a RDC 54/2012 deixa 

claro que alimentos fontes de fibras devem conter no mínimo, 

3g de fibras, em 100g ou 100ml de pratos preparados. 

Ao relacionar a não compreensão dos rótulos dos 

participantes do presente estudo aos prejuízos que poderão ser 

causados à saúde, os termos com maiores dificuldades de 

interpretação foram: “baixo valor calórico”, “não contém”, “livre 

de colesterol” e “fonte de fibras”. Tal realidade pode levar o 

consumidor a erro quanto às escolhas dos produtos 

alimentícios, conforme sua necessidade.  

Segundo Morais et al (2020), a interpreção correta desses 

termos podem funcionar como uma ferramenta para auxiliar nas 

melhores escolhas dos consumidores, levando em 

consideração a relação nutrição e saúde. 

Um estudo realizado por Barros et al (2020) com 

estudantes, encontraram resultados parecidos com o desta 

pesquisa, quando questionados pelo entendimento dos termos 

da informação nutricional complementar dos rótulos para os 

termos: fibras, gordura saturada e gordura trans (32,5%, 45,5% 

e 44%, respectivamente) são incompreensíveis para uma 

parcela dos estudantes envolvidos na pesquisa. Esses 

resultados revelam o desconhecimento da população acerca do 

significado dos atributos na rotulagem pode interferir na saúde 
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dos consumidores. Haja vista que a gordura saturada e o 

colesterol estão diretamente ligados às doenças 

cardiovasculares e as fibras tem papel fundamental na 

diminuição da absorção das gorduras no organismo humano, 

assim, ajudando na redução dos riscos de aparecimento de 

doenças metabólicas crônicas, como diabetes, dislipidemias e 

doenças cardiovasculares.  

Por fim, os resultados obtidos sugerem a necessidade do 

estímulo à programas de educação nutricional, que auxiliem na 

leitura e entendimento das informações contidas nos rótulos 

dos produtos alimentícios. 

CONCLUSÃO 

 

Os rótulos dos alimentos são essenciais na comunicação 

entre consumidor/produto, e podem facilitar nas escolhas 

alimentares mais saudáveis. Entretanto, nem todas as 

informações dispostas nos rótulos garantam que os 

consumidores, no momento da compra optem por melhores 

escolhas, pois é necessário que elas estejam compreensíveis, 

evitando distorções no entendimento. 

Pode-se concluir, pelo presente estudo, que apesar da 

maioria dos participantes conhecerem algumas informações 

contidas nos rótulos, determinados termos da informação 

complementar como baixo valor calórico, não contém, livre de 

colesterol e fonte de fibras, ainda não são bem interpretados. 

Além disso, verificou-se, também, que o hábito de leitura dos 

rótulos é uma prática às vezes exercida pelos participantes, 

mesmo a população, em sua maioria, sendo composta por 

pessoas com nível superior quanto à escolaridade. 

 Portanto, é de suma importância ressaltar a necessidade 

de realização de atividades educacionais, para orientar o 
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consumidor na compreensão das informações contidas nos 

rótulos dos produtos alimentícios. Proporcionando assim, 

melhor escolha na decisão da compra, priorizando a saúde e 

suas necessidades. 
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RESUMO: Alimentos funcionais são um tipo de alimento que 
promovem proteção à saúde e por isso apresenta crescimento 
econômico anual de aproximadamente 5% ao ano em todo o 
mundo. O abacaxi contribui para mascarar o sabor forte 
adquirido atráves da fermentação de bebidas probióticas. A 
farinha de inhame (Dioscorea cayenensis), confere benefícios a 
saúde como por exemplo a modulação da absorção intestinal 
de lipídios, como um agente antiobesidade e efeitos 
antioxidantes e antiinflamatórios. O objetivo deste estudo foi 
elaborar e caracterizar uma bebida funcional não láctea 
contendo Lacticaseibacillus casei, suco de abacaxi e farinha de 
inhame. Foram investigadas as características físicas e 
químicas, a viabilidade do Lacticaseibacillus casei durante o 
armazenamento e a resistência do probiótico à digestão 
gastrointestinal simulada in vitro. A bebida foi considerada como 
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uma boa fonte de fibra alimentar. A contagem de unidades 
formadores de colônias do L. casei foi > 106 UFC.mL-1 do 
microrganismo durante o armazenamento (28 dias) e eles foram 
resistentes probiótico à digestão gastrointestinal simulada in 
vitro. (> 104 UFC.mL-1). A associação das matérias-primas 
abacaxi com a farinha de inhame apresentou-se como de 
excelência para serem exploradas e utilizadas em conjunto para 
promover a sobrevivência dos probióticos, sendo uma 
alternativa promissoras no desenvolvimento de probióticos de 
origem vegetal. 
Palavras-chave: Lacticaseibacillus casei. Pineapple (Ananas 
comosus L. Merril). Yam (Dioscorea Caynnensis). Alimento 
funcional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Probióticos são definidos como microrganismos vivos 

que, quando administrados em quantidades adequadas, são 

capazes de colonizar o trato gastrointestinal conferindo 

benefícios à saúde do hospedeiro FAO / OMS (2001). Eles 

provavelmente representam a classe mais típica de alimentos 

funcionais (PEREIRA et al., 2011).  

Alimentos funcionais (AF) são um tipo de alimento que 

promovem proteção à saúde e por isso apresenta crescimento 

econômico anual de aproximadamente 5% ao ano em todo o 

mundo (GRANATO et al., 2010), sendo os produtos lácteos 

fermentados o tipo mais comum de AF usado para ingestão de 

probióticos (SHIBY; MISHRA, 2013). 

Apesar dos benefícios da inclusão de probióticos na 

alimentação, sua aplicação prática não tem sido implementada 

de maneira uniforme, uma vez que indivíduos com alergia ou 

intolerância alimentar, principalmente intolerantes ou alérgicos 

a alguns constituintes lácteos, não fazem uso desses alimentos 
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(PEREIRA et al., 2011; ESPÍRITO-SANTO et al., 2012). Além 

disso, a grande maioria da populaçãos desfavorecida não tem 

condições de comprar alimentos lácteos funcionais (ESPÍRITO-

SANTO et al., 2014). 

O Desenvolvimento de bebida vegetal tem se mostrado 

uma alternativa viável para contornar tais dificuldades 

(AGUILAR; RIVERA, 2019). o que tem sido observado pelo 

crescente aumento na utilização de frutas e vegetais para 

substituir os derivados do leite. Aliado a isso, a boa aparência e 

bom gosto das formulações e o excelente conteúdo nutricional 

sugerem que vegetais podem atuar como meio ideal para o 

crescimento probiótico (RIVERA-ESPINOZA; GALLARDO-

NAVARRO, 2010; ELLENDERSEN et al., 2012; AGUILAR; 

RIVERA, 2019; GUEDES, 2021). 

Estudos anteriores indicam que as características 

sensoriais são o principal fator de influência para a aceitação do 

alimento funcional (URALA; LAHTEENMAKI, 2007). Um forte 

sabor estranho é desenvolvido após a fermentação de bebidas 

vegetais (LUCKNOW; DELAHUNTY, 2004) e muitas vezes para 

mascarar esse sabor incomum, muitos sucos de frutas já foram 

utilizados, como o abacaxi (SHEEHAN et al., 2007). 

O abacaxi é uma fruta tropical de maior cultivo no Brasil, 

devido ao seu sabor e aroma agradáveis (ROGERIO et al., 

2007; THÉ, 2007). O fruto é composto por fusão quase 

completa de 100-200 bagos podendo apresentar peso de 0,5 a 

2,5 Kg, rica em açúcares, em vitaminas, principalmente no 

complexo B e C, é comumente consumida in natura ou em 

forma de suco ou sobremesas (TACO, 2011, FAO, 2013). 

Algumas propriedades funcionais são inerentes ao 

tubérculo do inhame (Dioscorea caynnensis) como por 

exemplo: a modulação da absorção intestinal de lipídios 



PROSPECTO DE BEBIDA FUNCIONAL DE ABACAXI (Ananas comosus L. merril) 
E INHAME (Dioscorea caynnensis) FERMENTADA COM Lacticaseibacillus casei 

117 
 

(NISHIMURA et al., 2011), como um agente antiobesidade 

(XIAO et al., 2010) e efeitos antioxidantes e antiinflamatórios 

(HAN et al., 2013; CHIU et al., 2013.), sendo a farinha de 

inhame (FI) a forma mais comum de seu processamento 

(MESTRES et al., 2004; GUEDES et al., 2021). Esses efeitos 

são devido a presença dos fitoquímicos, ácidos fenólicos, 

dioscorina, dioscina e alantoína (GO et al., 2016).  

O inhame (Dioscorea cayenensis) é um tubérculo 

cultivado e consumido em todo o mundo (FAO,2018), de fácil 

acesso, promove segurança alimentar e resgata a cultura 

regional de países como regiões tropicais e subtropicais da 

África, Ásia, Pacífico, Caribe, América do Sul e Latina 

(AZETEH et al., 2019; FAOSTAT, 2014; NGO-NGWE et al., 

2014).  

O Brasil é o segundo país da América do Sul que mais 

produz inhame, sendo o Nordeste do país a segunda região 

com maior produção, perdendo apenas para o sudeste. Ainda 

dentro dessa região, a Paraíba é um dos estados que lideram 

esse ranking (IBGE, 2009).  

Destarte, o objetivo do presente estudo foi produzir uma 

bebida probiótica não láctea contendo Abacaxi e FI, fermentada 

com Lacticaseibacillus casei. A viabilidade da bebida e a 

resistência de L. casei à digestão gastrointestinal simulada in 

vitro também foram avaliadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção da farinha de inhame (Dioscorea cayennensis) 

 

O inhame foi lavado e escovado em água corrente e 

sanitizado em água clorada (150 ppm - 15 minutos). Após 
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descascamento e fatiamento, foram submetidos ao 

branqueamento, secagem, trituração e pulverização, conforme 

Figura 1. A coposição química da farinha é mostrada na Tabela 

1(GUEDES et al., 2021). A segurança microbiológica foi testada 

negativa para coliformes a 45 º C, estafilococos coagulase 

positiva, Bacillus cereus, Salmonella sp / 25g e bolores e 

leveduras (AOAC, 2016). 

 

Figura 1. Etapas de produção da farinha de inhame (Dioscorea 

cayennensis) 

 

C 

A 

D 

B
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Fonte: Autoral (2020). 
Legenda: 
A: Fatias de inhame após a secagem; 
B: Chips de inhame triturados em liquidificador industrial; 
C: Plataformas vibratórias (28, 35, 48, 60, 100 e 115 mesh); 
D: Farinha de inhame final. 

Obtenção do suco tropical de abacaxi 

 

Os frutos foram selecionados, pesados em balança 

eletrônica, lavados em água corrente e higienizados em água 

clorada (200 ppm - 5 minutos). Em seguida, foram enxaguados 

em água potável e, em seguida, descascados, cortados e 

triturados em liquidificador semi-industrial. Para obtenção do 

suco tropical, a polpa foi diluída na proporção de 55% para 

adequação Brix (6,00), segundo critérios estabelecidos pela 

Legislação Brasileira para Sucos Tropicais (BRASIL, 2003). 

Nenhum açúcar adicionado foi usado nas bebidas. 

 

Ativação e viabilidade do L. casei 

 

L. casei (DN-114 001) liofilizado foi inoculado em meio seletivo 

para lactobacillus (MRS - Man, Rogosa e Sharpe) a 37 ° C por 

72 horas em condições anaeróbias. A viabilidade das cepas foi 

testada pelo procedimento de diluição em tubos múltiplos até 

10-7 e 1 mL do substrato foi inoculado em ágar MRS por 

profundidade a 37 ° C por 72 horas. Procedeu-se a contagem 

das UFC. 

 

Desenvolvimento da bebida 

 

As bebidas foram desenvolvidas a partir da adição de 2% 

da farinha de inhame  ao suco de abacaxi previamente 

pasteurizado (72 ° C - 5 min). O inóculo de L. casei foi 
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adicionado às bebidas na concentração de 2%. As bebidas 

foram então mantidas a 27 ± 2°C por 48 horas para fermentação 

e depois colocadas no refrigerador a 10 ± 2°C. Durante a 

fermentação, a faixa de pH foi monitorada. Dois controles C 

(suco apenas) e C+ controle positivo (suco adicionado de L. 

casei) foram estabelecidos. 

 

Tabela 1: Composição centesimal da farinha de inhame 

(Dioscorea cayenensis) 

Analises Farinha de inhame 
g.100 g-1 (±DP*) 

Umidade 3.31±0.01 

Cinzas 4.60±0.07 

Proteina 8.57±0.25 

Lipidio 0.61±0.08 

Carboidrato 81.68±0.40 

Fibra 10.70±0.02 

Amido 74.50±0.10 

*DP – Desvio Padrão. 

Fonte: GUEDES et al., 2021 

 

Composição química e análise microbiológica  

 

A composição química das bebidas foi estabelecida. 

Foram realizadas análises de umidade, proteína (P), lipídio (L), 

cinzas, carboidratos totais (CT) e fibras. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata e os valores médios expressos 

em g/100g (AOAC, 1990). O valor energético total (VET) foi 

calculado pela seguinte equação: VET = (CT x 4) + (P x 4) + (L 

x 9).  
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 As análises para ausência de coliformes a 45 ºC e 

Salmonella em 25 e 50 mL da bebida foram realizadas em 

triplicata (AOAC, 2016). 

 

Avaliação da vida de prateleira da bebida 

 

A vida de prateleira consistiu na contagem de bactérias 

viáveis, pH e estabilidade biológica (ver item 2.5) aos 0, 7, 14, 

21 e 28 dias de fermentação. Para análise de bactérias viáveis 

as amostras foram tratadas conforme descrito no item 2.3. As 

colônias foram contadas e os resultados expressos como log 

CFU.mL-1. A análise do pH foi realizada em potenciômetro. 

 

Sobrevivência do L. casei à digestão gastrointestinal 

simulada in vitro 

 

A digestão gastrointestinal in vitro foi realizada conforme 

Guedes et al., 2001. Os testes foram realizados em 

quadruplicata. O controle consistiu na incubação da amostra 

sem alteração do pH ou adição de enzima. Para verificação da 

resistência à digestão, a viabilidade do processo digestivo foi 

testada incubando a amostra, após a exposição, em meio MRS 

a 37°C por 72 horas em condições anaeróbias. Os resultados 

estão expressos como LogUFC.mL-1. As análises ocorreram no 

preparo das bebidas (0-D) e 28 dias após (28-D). 

 

Análise estatística 

 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Os 

resultados da contagem bacteriana foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA), considerando a concentração de FI. Os 
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valores são apresentados no texto como média ou média ± 

desvio-padrão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Processo de fermentação das bebidas 

 

A fermentação das bebidas foi monitorada durante 72 

horas. A Tabela 2 mostra que houve variação do pH ao longo 

do tempo, mas uma diferença significativa das médias foi 

observada apenas a partir de 48h de fermentação. Colaborando 

com dados descritos na literatura (PEREIRA et al., 2011). 

 

Tabela 2: Variação do pH durante a fermentação da bebida 

functional de abacaxi (Ananas comosus L. Merril) e inhame 

(Dioscorea caynnensis) fermentada com Lacticaseibacillus 

casei. 

Tempo 

(horas) 

Amostras 

 
C C + Bebida 

0 3.73Aa 3.80Aa 3.90Ab 

24 3.67Aa 3.74Aa 3.81Ab 

48 3.27Ba 3.20Ba 3.26Bb 

72 3.09Ca 3.05Ca 3.16Cb 

C (suco apenas) e C+ (suco adicionado de L. casei) indicam os grupos 

controles. A – C Para cada ensaio, as médias na mesma coluna com 

diferentes letras maiúsculas sobrescritas diferem significativamente (p 

<0,05). 
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De acordo com o teste t, as amostras de controle (C) e 

controle positivo (C +) não diferem significativamente, mas são 

significativamente diferentes da amostra com 2,0% de FI.  

A análise de variância (ANOVA) mostrou uma mudança 

no pH ao longo do tempo de fermentação. Este é um achado 

interessante, pois indica que a presença de FI não altera a 

produção relativa de ácido lático pelo metabolismo do L. casei. 

Positivamente, a FI pode ter adicionado nutrientes benéficos, 

como minerais, vitaminas, fibras dietéticas e antioxidantes 

(PAULA et al., 2012). 

 

Composição centesimal e análise microbiológica das 

bebidas 

 

A análise da composição centesimal das bebidas mostra 

que são ricas em carboidratos, com baixo valor calórico e 

apresentam excelente teor de fibras (Tabela 3). 

Para que um alimento seja considerado uma excelente 

fonte de fibra, ele deve fornecer pelo menos 20% da fibra 

dietética recomendada (BROWNAWELL et al., 2012). Com 

base na recomendação do Dietary Reference Intakes (DRIs, 

2005) que é de 25g de fibra / dia para adultos jovens, uma fonte 

de alimento deve fornecer pelo menos 5g de fibra na porção. 

Assim, todas a bebida deste estudo pode ser considerada uma 

boa fonte de fibra, pois fornece 5,00 g (20%) na porção de 

200mL. 
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Tabela 3: Composição centesimal da bebida functional de 

abacaxi (Ananas comosus L. Merril) e inhame (Dioscorea 

caynnensis) fermentada com Lacticaseibacillus casei. 

Análises Amostra 

Umidade 91,91 

Cinzas 0,13 

Proteina 0,29 

Lipidio 0,25 

Carboidrato 7,25 

Fibra 2.50 

Valor energético  

total (Kcal) 

33,49 

 

A segurança microbiológica das bebidas também foi 

testada, com resultados negativos em todas as análises, 

indicando excelência nas medidas higiênicas e sanitárias 

tomadas para a realização dos experimentos. 

 

Avaliação da vida de prateleira da bebida 

 

A Figura 2 mostra a variação do pH e a contagem de 

bactérias lácticas da bebida durante o armazenamento. O pH 

permaneceu quase constante ao longo do período de 

armazenamento, nenhuma diferença estatística foi observada. 

Este é um dado muito interessante uma vez que um dos 

desafios na produção de probióticos para bebidas vegetais é 

manter a viabilidade e função dos microrganismos. Inseridos 

em ambiente estável, os microrganismos têm maior chance de 
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sobrevivência (MATTILA-SANDHOLM et al., 2002; 

CHAMPAGNE et al., 2005).  

Essa hipótese poderia ser testada analisando a 

quantidade de microrganismos nas bebidas em 28 dias de 

armazenamento. A contagem de bactérias lácticas foi realizada 

nos dias 0, 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento e apresentou 

9,39, 8,72, 9,36, 8,71 e 8,95 LogUFC/mL-1, respectivamente.  

 
Figura 2. Variação do pH e contagem de UFC (LogUFC.mL-1) 

durante a vida de prateleira da bebida functional de abacaxi 

(Ananas comosus L. Merril) e inhame (Dioscorea caynnensis) 

fermentada com Lacticaseibacillus casei. 

 

 
 

Os símbolos *, O e # indicam não haver diferença significativa entre os 

valores do mesmo parâmetro avaliado. 

 

Uma curva diauxica de crescimento do L. casei pode ser 

observada na Figura 2. A estatística não mostra diferença na 
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contagem de UFC nos dias 0 e 14 e nos dias 7, 21 e 28, 

mostrando um efeito positivo de comportamento diauxico na 

vida de prateleira da bebida, que até os 14 dias de 

armazenamento tinha o mesmo valor de L. casei viáveis que se 

encontrava na preparação no dia 0. As bebidas do 28º dia 

apresentam a mesma quantidade de L. casei viáveis 

encontrada no 7º dia de armazenamento. 

Esses resultados são suficientes para demonstrar não 

apenas a sobrevivência do L. casei, mas sua multiplicação 

durante o armazenamento, mostrando que abacaxi e inhame 

podem ser usados como substratos, conforme já demonstrado 

em outros estudos com matérias-primas de origem vegetal 

(SHEEHAN et al., 2007; PEREIRA et al., 2011; ANTUNES et 

al., 2013; SOLOPOVA et al., 2014).). 

Resultados semelhantes foram observados na adição de 

arroz para melhorar uma bebida à base de soja. O arroz 

funciona como matéria-prima rica em carboidratos como a FI. A 

adição é considerada uma forma barata de aumentar o valor 

energético (SABANIS et al., 2009). 

A excelente adaptação de L. casei ainda reflete seu 

efeito probiótico, pois durante todo o período de 

armazenamento apresentou contagem de UFC de 107 / mL, 

valor superior ao necessário para exercer efeitos positivos no 

organismo que variam entre 106 e 109 UFC/g ou mL (FOOKS; 

GIBSON, 2002; ZENDEBOODI et al., 2020). 

 
Sobrevivência do L. casei à digestão gastrointestinal 

simulada in vitro 

 

As contagens médias de L. casei obtidas nos tempos 0 e 

28 dias são mostradas na Figura 3.  
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Os valores médios foram 8,80, 6,90, 7,52 e 6,14 

LogUFC/mL-1 para os tratamentos Controle, Pepsina, Bile 2h e 

Bile 4h em D- 0, respectivamente, e 8,72, 6,80, 6,73 e 5,18 

LogUFC/mL-1 para os tratamentos Controle, Pepsina, Bile 2h e 

Bile 4h em D-28, respectivamente. 

 

Figura 3: Resistência do L. casei à digestão gastrointestinal 

simulada in vitro da bebida functional de abacaxi (Ananas 

comosus L. Merril) e inhame (Dioscorea caynnensis) 

fermentada com Lacticaseibacillus casei. 

 

 
 

O símbolo # indica que as amostras diferem significativamente do controle. 

O símbolo O indica que as amostras diferem significativamente com o tempo 

(p <0,05). Os asteriscos (*) indicam que as amostras diferem 

significativamente ao mesmo tempo. 

Não houve diferença significativa na contagem de 

microrganismos no grupo controle nos momentos D-0 e D-28. 

A análise estatística mostrou que todos os tratamentos em 



PROSPECTO DE BEBIDA FUNCIONAL DE ABACAXI (Ananas comosus L. merril) 
E INHAME (Dioscorea caynnensis) FERMENTADA COM Lacticaseibacillus casei 

128 
 

ambos os períodos diferiram significativamente do controle (#), 

o mesmo se aplica aos tratamentos Bile 2h e 4h (*). A contagem 

no D-28 foi menor que no D-0 para todos os tratamentos (O) (p 

<0,05). 

A viabilidade dos probióticos é um fator importante para 

garantir sua capacidade de promover saúde e bem-estar (FAO/ 

OMS, 2002). Não sobreviver ao ambiente ácido do estômago e 

à ação da bile são os principais fatores para a diminuição da 

viabilidade dos microrganismos probióticos (KLAYRAUNG et 

al., 2009; BEGLEY et al., 2005). 

Os resultados do presente estudo demonstram que o L. 

casei foi capaz de resistir à passagem simulada in vitro pelo 

trato gastrointestinal. Todos os tratamento apresentaram 

contagem na ordem de 106, com exceção dos tratamentos com 

bile por 4 horas que apresentam contagens da ordem de 105. 

Esses dados corroboram a hipótese de que o abacaxi 

suplementado com FI é uma boa alternativa para adaptação do 

L. casei em produtos probióticos de origem vegetal (COSTA et 

al., 2013). 

 
CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento de bebidas vegetais funcionais com 

o uso de probióticos é uma alternativa promissora para a 

substituição do uso de leite e derivados na alimentação. Além 

de favorecer grupos populacionais que necessitem realizar a 

exclusão destes ingredientes da dieta, caso da intolerância à 

lactose e da alergia à proteína do leite de vaca, também é 

extremamente interessante  dada a inserção de produtos de 

origem vegetal na alimentação, que são sabidamente fontes de 

vitaminas, minerais, fibras e compostos funcionais que 
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protegem a saúde. No caso da presente bebida, representados 

pelo inhame e o abacaxi.  

Quanto ao aspecto de viabilidade da bebida 

apresentada, ressalta-se a excelente resistência do L. casei 

durante a vida de prateleira, bem como sua alta resistência às 

simulações in vitro da passagem pelo trato gastrointestinal. 

Desta feita, aponta-se como promissora a bebida ora 

apresentada, tanto sob a ótica da viabilidade tecnológica, 

quanto pela valorização dos aspectos de saúde e ainda frente 

às vertentes de regionalidade e sustentabilidade. 
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RESUMO: A nutrição funcional é uma área que busca 
relacionar a alimentação com as alterações metabólicas e 
fisiológicas do organismo. Dessa forma, é de suma importância 
saber atribuir alimentos que apresentem propriedades 
funcionais na dieta, como caso dos ovos e as sardinhas, onde 
seu consumo permite diversos benéficos ao organismo e 
quando unidos, podem proporcionar uma refeição de alto valor 
nutritivo. Nesse contexto, torna-se interessante se ter o 
conhecimento sobre as técnicas dietéticas de preparo para 
melhor aproveitamento dos alimentos. Diante disso, o presente 
trabalho tem por objetivo detalhar as técnicas dietéticas 
utilizadas na preparação de uma omelete de sardinha, visando 
sua funcionalidade proteica. Com isso, a realização da receita 
foi dividida em etapas de pré-preparo, preparo, fase de cocção 
e foram utilizados dados da Tabela Brasileira de Composição 
de Alimentos (TBCA) para os cálculos da composição 
nutricional. Observou-se que todos os alimentos sofreram 
perdas de peso sutis durante as etapas. A omelete mostrou-se 
ser uma preparação de elevado custo-benefício, com gasto total 
de catorze reais e cinquenta centavos. Logo, a omelete 
conseguiu atingir seu objetivo como uma receita com 
funcionalidade nutricional e prática por meio das técnicas 
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dietéticas, proporcionando ao consumidor  uma refeição 
equilibrada, nutritiva e atrativa as características sensoriais. 

Palavras-chave: Alimentação. Ficha técnica. Omelete de 
sardinha. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A nutrição funcional, por meio da ciência, busca 

relacionar a alimentação com as alterações fisiológicas e 

metabólicas que acontecem no organismo, correlacionando a 

genética, as intervenções clínicas, fatores ambientais, estilo de 

vida na modulação e progressão de doenças (SOUZA et al., 

2016).   

Nessa perspectiva, torna-se interessante o uso de 

alimentos que possuem funcionalidades positiva para o 

organismo e que ajudam a manter o equilíbrio nutricional e a 

biodisponibilidade dos nutrientes dos alimentos para as atender 

as necessidades nutricionais individuais, como os nutrientes 

trabalham simultaneamente no organismo é de suma 

importância atribuir os alimentos funcionais da dieta aos 

benefícios a saúde, como por exemplo o ovo e a sardinha, que 

quando unidos podem proporcionar uma refeição de alto valor 

nutritivo (CARNAUBA; BAPTISTELLA; PASCHOAL, 2018; 

SOUZA et al., 2016). 

Desse modo, o ovo da galinha pode ser considerado 

como um superalimento devido sua vasta versatilidade para 

preparo ele é um dos alimentos mais usados na alimentação 

humana, devido seu preço acessível, perfil nutricional e cocção, 

entre elas, destacam-se o ovo frito, mexido, cozido, pochê, 

assado, na forma de omelete e suflês, além disso, ele também 

pode ser utilizado em espécie ou como ingrediente, podendo 

desta maneira, ser inserido em diversas refeições, além de ser 
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um alimento de fontes confiáveis para obtenção de compostos 

nutricionais como vitaminas, minerais, componentes 

antioxidantes, e em especial, as proteínas (DOMENE, 2011; 

SANTOS, 2018).  

Em contrapartida, esse superalimento também está 

associado à principal fonte de colesterol dietético, promovendo 

o surgimento de barreiras para o seu consumo adequado, 

possuindo uma relação popularmente negativa com o colesterol 

sérico gerando aumento para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (GRIFFIN, 2016). Entretanto, estudos 

realizados pelo renomado grupo PREDIMED (PREvención con 

DIeta MEDiterránea), com 7.216 participantes mostrou que o 

consumo de dois a quatro ovos ou mais semanais não 

elevavam incidências para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares quando comparado com indivíduos com baixa 

ingestão do alimento.  

Em soma, o estudo intitulado “INTAKE OF UP TO 3 

EGGS PER DAY IS ASSOCIATED WITH CHANGES IN HDL 

FUNCTION AND INCREASED PLASMA ANTIOXIDANTS IN 

HEALTHY, YOUNG ADULTS.” (A ingestão de até 3 ovos por 

dia está associada a alterações na função de HDL e aumento 

de antioxidantes plasmáticos em adultos jovens saudáveis), 

realizado no ano de 2017 com trinta e oito homens e mulheres 

saudáveis, mostrou que a ingestão diária de dois a três ovos 

aumentava a funcionalidade a HDL e carotenóides plasmáticos, 

os quais são fatores anti-inflamatórios e antioxidantes, na qual 

também foram observados um aumento dos níveis da 

paraoxonase-1 e apolipoproteína AI diante do aumento no 

consumo dos ovos. Logo, se o consumo desse superalimento 

for associado a práticas de exercício físico, ele irá proporcionar 
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benefícios funcionais para o organismo, sem causar alterações 

maléficas ao perfil lipídico (SANTOS, 2018). 

Semelhante a isso, a sardinha é um alimento que possui 

grande importância nutricional e destaque econômico no grupo 

dos pescados. Seu perfil nutricional é rico em compostos 

minerais, proteínas de alta qualidade, baixo teor de colesterol, 

vitaminas lipossolúveis A, E, D e representando uma excelente 

fonte alimentar de vitaminas do complexo B, e em especial, elas 

possuem elevadas concentrações de ácidos graxos essenciais 

importantes para o organismo como o caso dos ômega-3 e 

ácidos eicosapentaenoico, onde a gordura proveniente desse 

pescado possui um diferencial quando associada às gorduras 

vegetais de outros animais, devido sua maior variedade de 

ácidos graxos de cadeia longa e poliinsaturados (FERREIRA et 

al., 2017; MARTINS et al., 2016; MOREIRA, 2016).  

Por serem ricas em ômega-3, o consumo das sardinhas 

também pode auxiliar na prevenção contra doenças 

cardiovasculares, atuando de maneira anti-inflamatória e 

antioxidante, além disso, está associado na prevenção de 

desenvolvimento do quadro depressivo e mal de Alzheimer 

(AGUIAR NETO, 2018). 

Somado a isso, alguns alimentos podem apresentar 

funcionalidades nutricionais ao serem consumidos in natura ou 

em processos de preparo culinário, como o caso da omelete de 

sardinha. Dessa forma, no curso de Nutrição, existe o 

componente curricular de Técnica Dietética, que estuda as 

modificações ocorridas nos alimentos durante todas as etapas, 

desde a escolha do alimento até a apresentação final do prato, 

além disso, avalia fatores como consumo, planejamento, 

desperdícios e custos da preparação. 
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Por isso, torna-se de suma importância o conhecimento 

das técnicas dietéticas em quaisquer que sejam as 

preparações, uma vez que elas poderão auxiliar os 

manipuladores na redução das perdas nutricionais. No âmbito 

da técnica dietética, existem recursos que auxiliam os 

profissionais em um melhor planejamento das preparações, 

como caso das Fichas Técnicas de Preparação (FTP) que são 

utilizados para garantir que uma mesma preparação seja 

fornecida com a mesma qualidade e características sensoriais, 

independentemente de seu manipulador (NASSIF; SILVA; 

SERPA, 2017).  

Sendo assim, torna-se interessante a realização de 

preparações envolvendo esses dois ingredientes com objetivo 

de proporcionar uma refeição equilibrada e rica em nutrientes, 

e com funcionalidade nutricional, com isso, o objetivo deste 

capítulo é detalhar as Técnicas Dietéticas para melhor 

aproveitamento dos nutrientes e da funcionalidade destes 

alimentos.  

  

MATERAIS E MÉTODOS 

 

Foi selecionada uma preparação, na qual foi realizada 

durante a aula prática do componente curricular Técnica 

Dietética no ano de 2021. A preparação escolhida foi uma 

omelete de sardinha, que seguiu a receita e medidas caseiras, 

que serão descritas posteriormente. 

 

ELABORAÇÃO DA FICHA TÉCNICA – MATERIAIS 

 

Para sua elaboração foram utilizados os seguintes 

materiais. Acessórios: Frigideira antiaderente; tigela de vidro; 
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prato raso; pires; xícara de chá; faca; garfo; colheres de chá; 

espátula de plástico. Ingredientes: Sardinha 94 gramas - 1 lata; 

ovo 96 gramas - 2 unidades; coentro 22 gramas; margarina 6 

gramas - 1 colher de chá; sal a gosto 1 grama. Equipamentos: 

Balança digital; fogão.  

 

SELEÇÃO E PRÉ-PREPARO 

 

Inicialmente, foram selecionados todos ingredientes e os 

utensílios necessários para a execução da preparação da 

receita, na sequência, todos os materiais foram colocados em 

cima da banca, esta que passou pelo processo de limpeza e 

higienização para que a superfície pudesse ser utilizada como 

base da preparação do alimento. As etapas de preparação 

deram-se inicialmente pelo pré-preparo que são as operações 

preliminares da submissão às demais etapas.  

Em seguida os ingredientes escolhidos passaram pelo 

processo de pesagem, sobre a balança digital foi colocado o 

pires e na sequência tarou-se para que pudesse ser colocada a 

sardinha que constatou o peso bruto (PB) de 94 gramas. 

Posteriormente, essa sardinha foi submetida ao processo 

mecânico com o garfo em movimentos repetitivos de pressão 

da sardinha contra o pires, deixando a mesma toda amassada. 

Depois ela foi direcionada para pesagem novamente para 

identificação do peso líquido (PL) após o processo mecânico, 

entretanto antes da verificação, foi necessário tarar o peso do 

pires utilizado como base, assim, seu PL constatado foi de 91 

gramas. 

 Dando seguimento na verificação do peso dos demais 

ingredientes, as duas unidades de ovos foram o segundo 

alimento a ser pesado, por meio do mesmo protocolo de tarar o 
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utensílio, uma xícara de chá foi utilizada como base de apoio, 

antes de pesar o alimento, a fim de que se obtivesse o máximo 

possível precisão do PB das duas unidades de ovos utilizadas, 

as quais apresentaram 123 gramas, em seguida, os ovos foram 

pesados sem a casca e obtiveram o PL de 96 gramas. Logo 

depois, o coentro utilizado na preparação foi devidamente 

higienizado para posterior consumo, passando também pelo 

processo de pesagem onde o, PB obtido foi de 22 gramas.  

Para a preparação da omelete, foi retirada a parte da raiz 

do coentro e posteriormente passou-se para o processo de 

corte em frações menores, após esse processo o mesmo 

passou por uma segunda pesagem que apresentou 16 gramas. 

Ao final dessa etapa, sucedeu-se também a mensuração da 

margarina, utilizando como base de apoio a colher de chá com 

o resultado de 6 gramas e respectivamente o sal seguindo o 

mesmo protocolo da utilização da colher de chá obtendo 1 

grama. 

 

FASE DE PREPARO 

 

Em segundo momento, após todos os ingredientes da 

receita estarem devidamente separados e pesados. Sucedeu-

se a continuação do processo de preparação da receita, nesta 

etapa de operação de união dos ingredientes foi usada uma 

tigela para bater os ovos. Esse processo de bater os ovos é 

essencial para união da clara de gema para que tenha uma 

consistência melhor para a adição dos demais componentes da 

receita. Na sequência, foram colocados o coentro fracionado, a 

sardinha amassada e o sal para finalização da mistura dos 

ingredientes. 
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FASE DE COCÇÃO 

 

Para a última etapa de preparação foi utilizado o método 

de cocção seco de modo direto, isto é, o fogo como meio de 

operação térmica que altera a consistência e o sabor do 

alimento. Dessa forma, foi ligado o fogo em temperatura média 

de aproximadamente 120 graus. Ademais, o meio de condução 

de calor escolhido para preparação foi uma frigideira 

antiaderente com a finalidade de usar menos gordura no ato de 

fritar a omelete.  

A partir disso, passou-se a usar apenas 6g de margarina 

que equivale a uma colher de chá. Posteriormente, após 

alteração do estado físico da margarina do sólido para o líquido, 

isto é, o ponto ideal para fritar a omelete de sardinha. Por fim, 

após submeter o alimento à fase de cocção, foi necessário 

atentar-se a modificação da textura da comida para que os dois 

lados da omelete fossem fritos de maneira igualitária. A 

presente fase durou em média de cinco minutos, sendo 

submetido ao fogo em seguida, aa apresentação final. 

Para obtenção do cálculo da composição nutricional foi 

utilizado a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TBCA) onde os cálculos foram realizados por meio do peso 

liquido multiplicados pela medida caseira de 100g de cada 

alimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os alimentos estão submetidos a sofrer modificações por 

fatores físicos, químicos e biológicos e, além desses, existem 

as alterações por tipo e intensidade de calor, tempo de cocção, 

material do utensílio, adequação de equipamentos e a 
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qualificação de manipulador, ou seja, o tipo de treinamento e 

aptidão que o mesmo recebe reflete diretamente no resultado 

final da preparação, onde a qualidade da preparação está 

diretamente relacionada com as técnicas dietéticas, que visam 

uma produção de qualidade e quantidades equilibradas. 

Ademais, fatores como: Tempo de armazenamento, pré-

preparo, preparo, espera e distribuição também podem causar 

modificações nos alimentos (DOMENE, 2011). 

Conforme Jomori et al. (2018) a definição de habilidades 

culinárias trata-se da junção de três fatores, como confiança, 

atitude e aplicação do conhecimento individual para execução 

das preparações culinárias que variam desde a etapa de 

planejamento de cardápios a etapa de compra e preparo dos 

alimentos, sendo eles alimentos in natura, minimamente 

processados. Em suma, o Guia Alimentar para População 

Brasileira do Ministério da Saúde as definiu como “habilidades 

envolvidas com a seleção, pré-preparo, tempero, cozimento, 

combinação e apresentação dos alimentos”. 

Essas definições fortalecem o princípio da técnica 

dietética no desenvolvimento de habilidades culinárias e 

promoção de saúde, uma vez que se torna importante 

compreender como as técnicas dietéticas são empregadas no 

preparo dos alimentos desde o processo de seleção da matéria-

prima, limpeza dos utensílios utilizados e a partir disso, poder 

iniciar o processo da preparação, com melhores escolhas 

alimentares, gerenciamento de tempo e custos (BRAGA, 2017; 

SILVA; LUCIANO, 2021). 

Dessa forma, quando dominados, os conhecimentos das 

técnicas dietéticas podem proporcionar o planejamento de 

refeições mensurando os diversos gêneros alimentícios, 

produzindo assim uma preparação atraente aos estímulos 
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sensoriais e visuais, rica em compostos nutritivos como o caso 

da presente omelete, rica em fontes proteicas, onde a análise 

dos dados da preparação permitiu identificar quais ingredientes 

apresentaram maiores perdas de peso.   

Com isso, foi possível observar que todos os alimentos 

sofreram mudanças sutis, entretanto, os ovos apresentaram 

maiores perdas devido a diferença entre seu PB e o PL após 

retirada das cascas, a sardinha e o coentro também 

apresentaram perdas de peso após retirada de partes 

consideradas não comestíveis, conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Peso bruto, peso líquido e fator de correção (FC) da 
preparação omelete de sardinha. 

INGREDIENTES PESO F.C. 

Alimento Medida caseira Bruto Líquido - 

Coentro (TBCA) 1 ramo 22 g 16 g 1,37 

Ovo (TBCA) 2 unidades 123 g 96 g 1,28 

Sardinha (TBCA) 1 lata 94 g 91 g 1,03 

Margarina (TBCA) 1 colher de chá 6 g 6 g 1 

Sal 1 colher de chá q/s  q/s 1 

Total - 246 g 209 g - 

Fonte: Dados do autor (2021). 
 

 O tempo médio de pré-preparo e preparo para sua 

execução foi de quinze minutos. O fator de correção (FC) foi 

aplicado em todos os ingredientes, obtendo os seguintes 

valores: 1,37 para o coentro; 1,28 para o ovo; 1,03 para a 

sardinha e 1 para o sal. O FC de todos os alimentos estavam 

acima dos valores referentes na literatura, variando de 1,18-
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1,96 para o coentro, 1,52 para os ovos e 1 para sardinha, 

indicando que o tamanho dos alimentos possa interferir no 

rendimento da preparação por perdas na etapa de higienização 

com a remoção de partes consideradas não desejáveis (DA 

SILVA;  JESUS; SOARES, 2016; DOS SANTOS, BASSO, 

2019). 

Além do FC, também existe o fator de cocção (IC), que 

está associado com as alterações físicas do alimento como: 

Tipo (úmido ou seco) e intensidade de calor, tempo de cocção, 

espécie de utensílios e qualificação do manipulado. Segundo 

PEREIRA (2017), o resultado da conversão dos alimentos após 

a etapa de cocção tende a ser menor que 1 para alimentos de 

origem animal indicando que houve perda de peso durante o 

processo de cocção, sendo esse um dado semelhante ao da 

presente omelete (0,62). Logo, devido ao seu IC indicar perda 

de peso, torna-se interessante analisar o rendimento da 

omelete, uma vez que esta foi produzida para gerar apenas 

uma porção, conforme mostra a tabela 2. 

De acordo com Domene (2011), o ovo é um alimento 

muito versáteis e de grande importância nutricional e culinária, 

além de seu elevado teor proteico de solubilidade, capacidade 

de formar espuma e presença de lecitina e gordura na gema, 

ele também é rico em micronutrientes como as vitaminas A, D, 

E, K e as do complexo B, além de possuir cálcio, ferro, enxofre, 

fósforo, potássio e selênio em sua composição dependendo da 

alimentação da ave, ademais os lipídios que o compõem são: 

66% de triglicerídeos, 28% de fosfolipídios e 5% de colesterol. 

Desse modo, quando misturado com a sardinhas, eles 

podem da origem a preparações com alto valor nutricional 

devido a essa possuir diversos benefícios à saúde por suas 

elevadas concentrações de ácido graxo poli-insaturados 



PREPARO DE RECEITA PROTEICA COM FUNCIONALIDADE NUTRICIONAL 

145 
 

ômega-3 e ácidos eicosapentaenoico, juntamente ao fator da 

sardinha possuir destaque entre o grupo dos pescados diante 

da sua importância econômica (MARTINS et al., 2016) o que 

torna a omelete de sardinha uma preparação com elevado 

custo-benefício, nutricional e econômico para seu preparo, uma 

vez que a presente receita apresentou um gasto total de 14 

reais e 50 centavos, com rendimento de aproximadamente 50% 

do valor de seu total e obteve uma fração de gastos de 

aproximadamente 7 reais e 94 centavos utilizados na receita 

conforme visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Custo-Mercado e Fração, Rendimento e Perda, Fator 
de cocção (IC): Omelete de sardinha. 

 
INGREDIENTES 

CUSTO-MERCADO IC 

 
Total 
com- 
prado 

Merca
do 

Fração 
Quanti-
dede 
utilizada 

Rendi- 
mento 
(%) 

Per-
da 
(%) 

- 

Coentro 
(TBCA) 22 g 

R$ 
2,00 

R$ 
1,45 

16 g 72,7 % 
27,3
% 

- 

Ovo (TBCA) 

123 g 
R$ 

3,00 
R$ 

2,18 
96 g 78% 22% - 

Sardinha 
(TBCA) 

125 g 
R$ 

4.50 
R$ 

3,27 
91 g 96,8% 3,2% - 

Margarina 
(TBCA) 500 g 

R$ 
4,00 

R$0,0
48 

6 g - - - 

Sal 1 kg 
R$ 

1,00 
R$1 q/s - - - 

Total - 
R$ 

14,50 
R$ 

7,94 
209 g 85,4% 

14,6
% 

0,6
2 

Total por 
proção 

- 
R$ 

14,50 
R$ 

7,94 
209 g 85,4% 

14,6
% 

0,6
2 

Fonte: Dados do autor (2021). 
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Desse modo, para um melhor mapeamento das 

preparações, as FTPs são utilizadas para auxiliar os 

profissionais e manuseadores na aquisição das quantidades 

exatas dos itens utilizados, nos cálculo de custo, rendimento e 

perdas da refeição, proporcionando uma padronização do 

controle dos gastos e preço de venda (BRAGA, 2017). 

Além disso, FTPs promovem um aperfeiçoamento na 

integração e treinamento dos funcionários, facilitando a 

execução durante a preparação, por isso é de suma importância 

que a elaboração das FTPs seja precisa e complexa, devendo 

conter todas informações necessárias para elaboração correta, 

entre elas, as mais importantes são: Ingredientes, Peso Bruto 

(PB) e Peso Líquido (PL), Fator de Correção (FC), número de 

porções, custo unitário de cada ingrediente, custo da 

preparação pronta, custo da porção, modo de preparo, tempo 

total de preparo, incluindo o pré-preparo e preparo, valor 

calórico total da porção e composição nutricional da preparação 

incluindo macro e micronutrientes (NASSIF; SILVA; SERPA, 

2017).  

Assim, as FTPs irão assegurar que todas as preparações 

possuam quantidades e qualidade constantes, com valor 

energético total e os nutrientes fornecidos distribuídos de forma 

igualitária em cada porção, além disso, ela promove benefícios 

a todas as categorias envolvidas na preparação e saúde do 

consumidor (BRAGA, 2017) assim como na Tabela 3. 

Logo, a proporção de densidade energética dos ovos é 

a maior em comparação aos demais alimentos, na qual, a 

proteina dietética vem se associando ao aumento da saciedade 

devido seu alto teor. 
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Tabela 3. Ficha Técnica da Preparação: Omelete de sardinha. 
NOME DA PREPARAÇÃO: Omelete de sardinha                 Data: 04/08/2021 

INGREDIENTES PESO(g) FC CUSTO 

Alimento Medida 
caseira 

Bruto Líquido - Mercado Fração 

Coentro 
(TBCA) 

1 ramo 
22 g 16 g 

1,37 
R$ 3,80 R$ 

1,45 

Ovo (TBCA) 
2 

unidades 
123 g 96 g 

1,28 
R$ 2,79 R$ 

2,18 

Sardinha 
(TBCA) 

1 lata 
94 g 91 g 

1,03 
R$ 6,59 R$ 

3,27 

Margarina 
(TBCA) 

1 colher 
de chá 

6 g 6 g 
1 

0,21 R$ 
0,05 

Sal 
1 colher 
de chá 

q/s  q/s 1 R$ 1,00 
R$ 

1,00 

TOTAL - 246 g 209 g 5,68 14,5 7,95 

T. POR 
PORÇÃO 

- 
22 g 16 g 

5,68 14,5 7,95 

CÁLCULO 
DIETÉTICO 

Em. 
Kcal 

P. (g) HCO 
(g) 

L 
(g) 

Fibra 
(g) 

Coentro 
(TBCA) 

9,28 0,29 1,92 0,14 0,47 

Ovo (TBCA) 129,6 10,84 2,04 8,68 0 

Sardinha 
(TBCA) 

127 17,1 0 6,47 0 

Margarina 
(TBCA) 

32,4 tr 0 3,6 0 

Sal NA  NA NA NA NA 

TOTAL 298,28 28,23 3,96 18,89 0,47 

T. POR 
PORÇÃO 

298,28 28,23 3,96 18,89 0,47 

PESO COZIDO: 123  g 
PESO/PORÇÃO: 123 g 

PORÇÃO/N°: 1 
DENSIDADE ENERGÉTICA: 298,28 

Fonte: Dados do autor (2021). 
 

Com relação ao perfil lipídico, os ovos se apresentaram 

como o alimento com as maiores concentrações, podendo 

proporcionar efeitos favoráveis no HDL, no tamanho do LDL e 

no aumento da sensibilidade à insulina. Do ponto de vista 

nutricional, a ingestão adequada e moderada desse alimento 

permite  uma melhor manutenção da densidade energética e 
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eficácia em dieta com déficit energético para perda de pesa 

corporal (GRIFFIN, 2016). 

Nessa perspectiva, segundo as recomendações 

nutricionais expostas pela ANVISA (2005) para as 

necessidades nutricionais, são indicados 2000 kcal (calorias) ou 

8400 kJ (quilojoules), o qual esse valor energético será  

distribuído entre as porções. Para os preparações que possuem 

ovos como base, o valor energético médio varia em 500 kcal ou 

2100 kj, podendo render até duas porções com 125 kcal ou 525 

kj. 

Entretanto, na presente preparação, foi observado na 

ficha técnica que ela apresentou 298,28 kcal para apenas uma 

porção que conteve 123g, onde a quantidade nutricional 

estabelecida pela ANVISA (2005), para omelete de sardinha é 

de 80g por porção, ou seja, ela estava acima dos valores 

recomendado pela legislação e esse fator se dá devido seu 

elevado valor calórico de 298,28 kcal e sua concentração 

protéica, sendo está a mais expressiva e a lipídica de 28,23g e 

18,89g respectivamente por porção. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em virtude ao que foi mencionado, a omelete de 

sardinha mostrou cumprir seu papel como receita que possui 

propriedade nutricional proteica, com elevado custo-benefício 

para o consumidor e também ser uma preparação de fácil 

execução para os manipuladores, tanto pelo auxílio das fichas 

técnicas de preparação, mas como também por possuir os 

processos de pré-preparo e preparo práticos, de forma clara e 

objetiva, além de ser uma preparação que pode ser executada 

em um curto período de tempo.  
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Com isso, essa a omelete atingiu seu objetivo, uma vez 

que pode proporcionar ao seu consumidor uma refeição 

equilibrada, prática, rica em macro e micronutrientes e atrativa 

as características sensoriais, possuindo assim, funcionalidades 

positivas para o organismo atendendo suas necessidades, a 

qual mesmo apresentando perdas após durante o processo de 

cocção, ainda assim conseguiu se manter acima dos 

percentuais de valores diários estabelecidos pela ANVISA de 

80 gramas, mostrando-se como uma refeição benéfica e 

nutritiva.  
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RESUMO: Uma alimentação adequada quando ofertada para 
recém-nascidos internados em serviços de neonatologia é 
essencial para garantir sua recuperação. Em alguns casos são 
necessários a utilização de fórmulas lácteas, entre elas, as de 
partida. Sua manipulação é feita no lactário, e por serem 
onerosas deve-se manter os registros de produção e 
desperdícios para um controle da sua utilização. Diante disso, 
o presente  trabalho teve por finalidade analisar os custos 
gerados a partir da produção, consumo e  desperdícios de 
fórmula láctea de partida em um serviço de neonatologia. 
Tratou-se de uma pesquisa transversal com procedimentos 
documentais, realizada a partir dos registros dietéticos de um 
lactário nos meses de novembro e dezembro de 2020. Foram 
analisadas as frequências e volumes de produção e 
desperdícios (sobras limpas e sujas), além da elaboração e 
índices e conversão em custos por meio de fórmulas e 
equações específicas. O projeto foi aprovado pelo comitê de 
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ética em pesquisa. Observou-se 177 registros da fórmula láctea 
de partida, sendo 119 de produção e 58 de desperdício. Os 
desperdício gerados foram classificados como “ótimos”,  
“regulares” e “péssimos”; tendo maior  destaque o desperdício 
proveniente das sobras limpas, que impactou em um maior 
índice de desperdício, além de um maior custo hospitalar. 
Portanto, nota-se a importância dessas análises para a gestão 
hospitalar, pois mostram o impacto da utilização dos insumos 
hospitalares. 
Palavras-chave: Maternidade Hospitalar. Economia 

Hospitalar. Fórmulas Infantis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prematuridade trata-se de um problema de saúde 

pública resultante do nascimento do bebê antes do tempo 

previsto, também chamado de nascimento pré-termo. Essa 

condição faz com que o recém-nascido (RN) necessite de 

cuidados especiais, sendo então, encamihados para as 

Unidades de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos (UCIS) 

(REIS et al., 2020).  

Esses serviços de neonatologia podem ser subdivididos 

em: 1) Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), onde 

geralmente, são internados os bebês em estado grave e com 

risco de morte que necessitam de um cuidado mais 

especializado e prolongado utilizando em muitos casos 

equipamentos que são indispensáveis para o suporte à vida; 2) 

Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) 

onde são internados os egressos da UTIN, e a critério médico, 

de acordo com a estabilidade clínica, os bebês em fase de 

recuperação do estado nutricional com necessidades de 
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suporte para aleitamento materno ou dificuldades de sucção e 

3) Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa), que 

recebe mães e bebês aptos para a continuidade do aleitamento 

materno de forma exclusiva, constituindo assim, uma linha de 

cuidados progressivos (ZULIAN et al., 2018; SILVA-DANTAS; 

BRANDÃO; BOGER, 2016). 

Com os avanços da tecnologia na área da saúde, com 

ênfase na assistência em neonatologia, por sua vez têm 

modificado o prognóstico e vem aumentando a sobrevida de 

RNs em hospitais-maternidades, principalmente daqueles que 

frequentam esses serviços, estando a alimentação, quando 

fornecida de forma adequada intimamente ligada a essas 

conquistas (PINHEIRO; CARR, 2019). 

O leite materno (LM) é o melhor alimento e o mais 

indicado nesses casos, pois apresenta-se adequado quanto a 

sua composição nutricional, de forma qualitativa e quantitativa, 

além de fornecer compostos imunológicos e promover o 

fortalecimento do vínculo mãe-bebê, entre outros (BRASIL, 

2019). No entanto, existem algumas condições (razões médicas 

consideradas como aceitáveis para prescrição de substitutos do 

leite materno) que podem prejudicar essa prática de forma 

temporária ou permanente, envolvendo ambas as partes (OMS, 

2009). Independente da condição que possa impedir o 

aleitamento materno, seja total ou parcial, a alimentação e 

nutrição do bebê devem continuar, por meio da adoção de 

determinadas estratégias a depender do caso. Em um serviço 

de neonatologia pode ser adotado como primeira opção o leite 

materno ordenhado (LMO) ou leite materno pasteurizado 

(LMP), com ou sem o uso de módulos (aditivos) para 
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enriquecimento desse leite, assim como, o uso de determinadas 

fórmulas lácteas (FLs) (NUNES, 2020). 

As FLs podem ser definidas como produtos à base de 

leite de vaca, em forma líquida ou em pó, que tenham provado 

serem seguros à alimentação infantil por apresentarem 

mudanças específicas para atender a demanda energética e as 

condições fisiológicas relacionadas à alimentação de RNs e 

lactentes. Foram criadas com a finalidade de tornarem-se o 

mais próximo possível ao LM, no entanto sua composição não 

se iguala as propriedades fisiológicas desse alimento, que são 

específicas da mãe para o próprio filho (BRASIL, 2016; SILVA, 

2019). Ressalta-se que embora seja um alimento seguro do 

ponto de vista higiênico-sanitário, é um alimento processado 

pela indústria, além do que o custo é elevado, principalmente, 

quanto mais for especializada para atender demandas 

dietoterápicas específicas (FERREIRA et al., 2021).  

Em âmbito hospitalar, essas fórmulas são manipuladas 

no lactário. Esse é um setor com área restrita, destinada à 

limpeza, esterilização, preparo e guarda de mamadeiras, 

basicamente, de dietas e preparações de FLs. Tem como 

principal objetivo de fornecer alimentação apropriada e segura, 

do ponto de vista microbiológico e nutricional, garantindo a 

promoção da saúde e/ou recuperação dos RNs, lactentes e 

crianças (GALEGO et al., 2017). É um dos setores hospitalares 

responsáveis pela produção de alimentos, e como tal, merece 

uma atenção especial principalmente, devido ao público que ele 

atende (SIQUEIRA, LOPES; GARCIA, 2017). 

Nesses serviços são amplamente utilizadas as fórmulas 

lácteas para prematuros, hipoalergênicas, antireguregitação, 

hidrolisadas, sem lactose, entre outras, destacando-se também, 
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as fórmulas lácteas de partida (FLPs). Essas são usadas em 

casos de transição de uma fórmula láctea especializada para 

outra mais acessível para a família, preferencialmente, quando 

o bebê está mais estável, se aproxima da alta hospitalar e/ou 

trata-se de um caso em que o bebê não terá continuidade do 

aleitamento materno de forma subsequente, tendo em vista que 

esse tipo de fórmula é ideal para o consumo de RNs e lactentes 

de 0 a 6 meses de idade (ARAÚJO, 2019; BRASIL, 2019). No 

entanto, ressalta-se que quando uma fórmula não é utilizada 

adequadamente acaba implicando em desperdícios para a 

instituição, e eles podem ser considerados como uma falta de 

qualidade do serviço (FERREIRA et al., 2021). 

Por isso, é de grande importância que haja um rigoroso 

controle nos registros produção do lactário para um melhor 

monitoramento de forma a evitar ou controlar o desperdício, 

seja por sobras sujas (SS) (alimento que foi produzido e 

distribuído, porém, não foi consumido, ou então, consumido de 

forma parcial, resultando em restos) ou sobras limpas (SL) 

(excedente da produção que não foi distribuído e ultrapassou a 

validade) (AZEVEDO, 2020). Pois, servem como subsídio para 

a gestão hospitalar, e implantação de possíveis medidas para 

replanejamento e otimização do serviço. Ressalta-se ainda que 

além da importância de mensurar o quantitativo de produção e 

desperdícios do lactário, a partir desses dados, podem ser 

aplicadas determinadas fórmulas e equações para estimar seus 

custos institucionais, além de avaliar as suas possíveis causas 

Diante disso, o presente trabalho teve por finalidade 

analisar os custos gerados a partir da produção, consumo e  

desperdícios de FLP em um serviço de neonatologia. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

LOCAL E INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Tratou-se de uma pesquisa transversal, de caráter 

descritivo e exploratório com procedimentos documentais. A 

pesquisa foi realizada no setor do lactário de um Hospital Amigo 

da Criança situado no Interior do Rio Grande do Norte, 

Nordeste, Brasil, a partir dos registros dietéticos, provenientes 

de uma planilha eletrônica sobre o uso de FLP durante os 

meses de novembro e dezembro de 2020. 

 Esse estudo trata-se de um recorte de uma pesquisa  

maior, intitulada “Análise dos Registros de Produção Dietética 

e da Satisfação de Lactaristas Após a Implantação de uma 

Planilha Eletrônica de Gestão em Lactário”, onde pormoveu-se 

a mudança da forma de preenchimento dos registros dietéticos, 

do manuscrito para o digital, envolvendo as profissionais que 

trabalharam no lactário. Todo o contato foi realizado de forma 

remota devido o cenário de pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19) garantindo assim, o cuidado e bem estar das 

profissionais. O projeto foi  aprovado por um Comitê de Ética 

em Pesquisa sob o número CAAE: 38691920.0.0000.5568.   

Após o preparo dos suplementos lácteos e dietas 

enterais as lactaristas registram sua produção e distribuição 

para as enfermarias da instituição de forma manual. As SL 

resultantes do excedente de produção ficam armazenadas sob 

refrigeração podendo serem utilizadas caso necessário. O 

prazo de validade institucional adotado é de uma hora. Após 

esse período, tanto o que foi entregue para as enfermarias - e 

não consumido – quanto o que ficou armazenado no lactário 
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tornam-se desperdício (SS e SL, respectivamente). As 

lactaristas também recolhem o desperdício gerado pelo não 

consumo total desses suplementos e dietas enterais pelos 

pacientes, também representado pelas SS. 

A planilha foi criada para essa pesquisa pelo software 

Excel® para substituir o processo de registro manual. Após 

capacitação, as lactaristas registraram em uma de suas abas 

diárias – uma reservada para cada dia do mês - com cada 

registro de produção e distribuição pelo lactário, assim como, o 

desperdício gerado pelas enfermarias e pela própria unidade 

após ultrapassar a validade. Em cada aba dessa planilha foram 

aplicadas funções para somar e contabilizar cada um dos 

dados. Esses dados eram linkados por meio de funções 

específicas para uma aba de “controle mensal”, onde notava-se 

o panorama geral do mês. Além disso, esses dados da 

contabilização mensal foram aplicados em fórmulas específicas 

para a conversão de custos, com base nos valores da licitação 

do hospital. 

 

FÓRMULAS PARA ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

 

Foram analisadas as seguintes variáveis: frequência e 

volume de produção, consumo, desperdício (total, SS e SL), 

índice de desperdício (ID), além dos custos.  

 

VOLUME DE PRODUÇÃO, DESPERDÍCIO E CONSUMO 

 

O volume produzido foi estimado com base na somatória 

do volume da FLP preparada e distribuída pelo lactário 
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(Fórmula 1). Em que V é o volume de cada registro de produção 

individual. 

 

Produção = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + ⋯ + 𝑁𝑥                                                 (1) 

 

Para o  volume desperdiçado foi considerado o resultado 

da soma das SS e SL, representado pela Fórmula 2. 

 

Desperdício = 𝑆𝑆 (𝑠𝑠1 + ⋯ 𝑠𝑠𝑥) + 𝑆𝐿 (𝑠𝑙1 + ⋯ 𝑠𝑙𝑥)                     (2) 

 

O volume consumido foi estimado por meio da subtração 

do volume produzido pelo desperdiçado, utilizando a Fórmula 

3. 

 

Consumo =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖ç𝑎𝑑𝑜         (3) 

 

ÍNDICES DE DESPERDÍCIO 

 

O ID foi calculado utilizando três equações matemáticas: 

1) Índice de desperdício das sobras sujas (IDSS), índice que 

leva em consideração o volume total produzido dividido pelo 

volume desperdiçado das SS (Equação 1). 

 

IDSS(%) =
Volume total produzido (mL)

Volume desperdiçado das SS (mL)
 x100                    (1) 

 

2) Índice de desperdício das sobras limpas (IDSL), índice que 

leva em consideração o volume total produzido dividido pelo 

volume desperdiçado das SL (Equação 2). 
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IDSL(%) =
Volume total produzido (mL)

Volume desperdiçado das SL (mL)
 x100                   (2) 

 

3) Índice de desperdício total (IDT), índice que leva em 

consideração o volume total produzido dividido pelo volume 

desperdiçado total (SS+SL) (Equação 3). 

 

IDSL(%) =
Volume total produzido (mL)

Volume desperdiçado total (mL)
 x100                   (3) 

 

Todos os índices foram classificados de acordo com 

Castro e Queiroz (1998) em “ótimo” quando inferior a 5%; “bom” 

aquele percentual entre 5 e 10%; “regular” entre 10 e 15% e 

“péssimo”, acima de 15%. 

 

 

 

 

CONVERSÃO EM CUSTOS 

 

Os custos foram estimados utilizando: 1) o volume 

utilizado (produção, desperdício e seus tipos); 2) volume da 

diluição recomendada pelo fabricante da FLP; 3) gramatura da 

colher medida da FLP; 4) preço da lata de FLP, obtido por meio 

da gestão hospitalar (dado obtido pela gestão hospitalar com 

base na última licitação). Após a obtenção dos volumes eles 

foram divididos pela diluição recomendada do fabricante da FLP 

(uma colher medida para cada 30 mL de água). O resultado foi 

multiplicado pela gramatura da colher medida. Realizou-se a 

multiplicação pelo preço da lata de FLP, e, por fim, o valor foi 
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dividido pela gramatura total da lata de FLP, conforme Equação 

(4). 

 

𝑅$ =
(

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚𝐿)
𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 (𝑚𝐿)

 𝑥 𝑐𝑜𝑙ℎ𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔))  𝑥 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑎  

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑎 (𝑔)
(4) 

 

Os dados foram tabulados e armazenados na própria 

planilha eletrônica. Os resultados foram expressos em 

frequências absolutas e relativas. Foram analisados pelo 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

para realização de análise descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Com base na pesquisa foram observados 177 registros 

sobre a utilização da FLP sendo 119 sobre produção e 58 de 

desperdício. O volume total produzido foi de 5.980 mL, sendo 

destes, 1.183 mL de desperdiçado (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Caracterização dos registros dietéticos com a 

produção e desperdício de fórmula láctea de partida em um 

serviço de neonatologia. 

 

CARACTERIZAÇÃO 
PRODUÇÃO DESPERDÍCIO 

Frequência  Volume Frequência Volume 

Novembro  29 970 mL 13 275 mL 

Dezembro 90 5.010 mL 45 908 mL 

Total 119 5.980 mL 58 1.183 mL 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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 Observa-se também que houve uma grande variabilidade 

das frequências e volumes da produção e desperdício entre os 

meses da pesquisa. Isso pode ser justificado pelo perfil de 

paciente e necessidades pela demanda da FLP. Em uma 

unidade de terapia intensiva neonatal, geralmente, são 

internados os bebês em estado grave e que necessitam de uma 

linha de cuidado mais especializada e prolongada, além do uso 

de equipamentos, alimentação (suplementos, leite materno ou 

fórmula e módulos) e medicamentos específicos, conforme o 

caso (ZULIAN et al., 2018). A medida que os bebês vão se 

estabilizando as condutas se modificam. Conforme seu estado 

de saúde e a possibilidade ou não da continuidade do 

aleitamento materno, a FLP pode ser utilizada.  

  Na Tabela 2 pode-se observar a frequência e os volumes 

produzidos, consumidos, desperdiçados e os subtipos do 

desperdício com a FLP durante o período da pesquisa. 

 

Tabela 2. Caracterização dos volumes de produção, 

desperdício e tipos de despercídio com o uso de fórmula láctea 

de partida em um serviço de neonatologia. 
 

CARACTERIZAÇÃO 
FREQUÊNCIA  

(%) 

VOLUME 

 (%) 

Novembro    

   Volume produzido 29 (100%) 970 mL (100%) 

   Volume consumido 16 (55%) 695 mL (72%) 

   Volume desperdiçado 13 (44%) 275 mL (28%) 

       Volume de sobra suja 6 (20%) 140 mL (14%) 

       Volume de sobra limpa 7 (24%) 135 mL (14%) 

Dezembro   
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   Volume produzido 90 (100%) 5.010 mL (100%) 

   Volume consumido 45 (50%) 4.102 mL (82%) 

   Volume desperdiçado 45 (50%) 908 mL (18%) 

       Volume de sobra suja 1 (2%) 43 mL (1%) 

       Volume de sobra limpa 44 (48%) 865 mL (17%) 

Total   

   Volume produzido 119 (100%) 5.980 mL (100%) 

   Volume consumido 61 (51%) 4.797 mL (80%) 

   Volume desperdiçado 58 (49%) 1.183 mL (20%) 

       Volume de sobra suja 7 (6%) 183 mL (3%) 

       Volume de sobra limpa 51 (43%) 1.000 mL (17%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 
 

Observa-se que o consumo da FLP no mês de dezembro 

(695 mL; 82%) foi maior em relação ao mês de novembro (4.102 

mL; 72%), totalizando um consumo médio de 80% (4.797 mL). 

O desperdício foi de 275 mL e 908 mL para novembro e 

dezembro, respectivamente, totalizando um desperdício de 

1.183 mL ao longo da pesquisa. O volume de desperdício das 

SS foi de 140 mL para novembro e 43 mL para dezembro, 

totalizando 183 mL; ao passo que o volume desperdiçado das 

SL foi de 135 mL e 865 mL para novembro e dezembro, 

respectivamente, somando, 1.000 mL, durante a pesquisa. 

A aplicação desses dados no ID e sua categorização 

conforme sua faixa classificação podem ser vistos na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Índices de desperdício de fórmula láctea de partida 

em um serviço de neonatologia no interior do Rio Grande do 

Norte. 

 
ÍNDICES (%) Classificação 
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Novembro    

   IDSS 0,14 (14%) Regular 

   IDSL 0,14 (14%) Regular 

   IDT 0,28 (28%) Péssimo 

Dezembro   

   IDSS 0,01 (1%) Ótimo 

   IDSL 0,17 (17%) Péssimo 

   IDT 0,18 (18%) Péssimo 

Total   

   IDSS 0,03 (3%) Ótimo 

   IDSL 0,17 (17%) Péssimo 

   IDT 0,20 (20%) Péssimo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). IDSS, índice de desperdício das sobras 
sujas; IDSL, índice de desperdício das sobras limpas; IDT, índice de 
desperdício total. 

 

  O ID do mês de novembro tanto para as SS quanto para 

as SL foi de 14%, cada, totalizando 28%, sendo classificados 

como “regular”, “regular” e “péssimo”, respectivamente. Já para 

dezembro o IDSS e IDSL foi de 1% e 17%, somando 18% para 

IDT, sendo classificados como: “ótimo”, “péssimo” e “péssimo” 

respectivamente. Quando observado a somatória dos dois 

meses nota-se que o IDSS foi de 3% sendo “ótimo”; o IDSL foi 

17% sendo classificado como “péssimo”, por fim, o IDT totalizou 

20% sendo classificado como “péssimo”. 

Dados similares puderam ser vistos no estudo no 

Zotesso et al. (2016), que avaliaram o desperdício em outro tipo 

de UAN, um restaurante universitário situado na Universidade 

Estadual de Maringá  em dois momentos, nos meses de março 

e agosto de 2012 e observaram seus desperdícios. Verificou-se 

para as SS um percentual de 13,3 e 16,4%, sendo “regular” e 

“péssimo”, respectivamente. Os autores mencionam que esses 
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percentuais refletem a eficiência do planejamento na produção 

de refeições em relação ao número servido e sua aceitação 

pelos indivíduos, demonstrando que houve uma ineficiência no 

processo. Nesses casos, sendo necessário um replanejamento 

  Para a conversão desses volumes (produção, consumo, 

desperdício e seus tipos) em custos utilizou-se a diluição do 

fabricante, sendo 30 mL para cada colher medida de 4,47 g. O 

valor da licitação - fornecido pela gestão do hospital – para cada 

lata de 400g de FLP foi de R$ 18,50. Com base nessas 

informações, os resultados da conversão para o custo 

institucional pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Análise dos custos gerados a partir da produção, 

consumo e desperdícios de fórmula láctea de partida em um 

serviço de neonatologia. 
 

Produção Consumo 
Desperdício 

Total SS SL 

Novembro  R$ 6,68 R$ 4,78 R$ 1,90 R$ 0,96 R$ 0,93 

Dezembro R$ 34,53 R$ 28,28 R$ 6,25 R$ 0,29 R$ 5,96 

Total R$ 41,21 R$ 33,06 R$ 8,15 R$ 1,26 R$ 6,89 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). SS, sobra suja; SL, sobra limpa. 

 

  Observa-se que o custo total com a produção foi de R$ 

41,21, sendo R$ 33,06 consumido e R$ 8,15 desperdiçado. 

Ainda com relação ao desperdício, observa-se que R$1,26 foi 

com SS e R$ 6,89 com as SL. 

  Ressalta-se a importância dessas análises, pois quando 

o desperdício é mostrado em custos institucionais pode-se 

notar o impacto da utilização de seus insumos, destacando-se 

ainda, que são apenas custos diretos com as fórmulas sem 

levar em consideração outros gastos como: energia elétrica, 
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água, gás, salários das profissionais, utensílios, equipamentos, 

entre outros. 

   Durante a internação hospitalar em unidades de terapia 

intensiva neonatal o uso de fórmulas, conforme o caso, é 

essencial para a recuperação da saúde do bebê. O custo das 

fórmulas lácteas é elevado, principalmente, quando se tratam 

de fórmulas especializadas, a exemplo, para prematuros e/ou 

alérgicos (FERREIRA et al., 2021).  

  Porém, mesmo em casos da não utilização de fórmulas 

especializadas, as FLPs utilizadas nessas unidades, as 

mesmas utilizadas por famílias que não amamentam seus 

bebês, também acabam se tornando onerosas tendo em vista 

que o gasto médio mensal com a compra de leite para alimentar 

exclusivamente um bebê nos primeiros meses de vida gira em 

torno de 38 a 133% do salário-mínimo, dependendo da marca 

da fórmula infantil escolhida (BRASIL, 2009; 2019). Logo, sua 

utilização também deve ser feita de forma criteriosa, pois o 

desperdício pode indicar má utilização do dinheiro dos cofres 

públicos. 

  Diante disso, é de suma importância que as etapas de 

execução dos processos sejam revistos com certa 

periodicidade, pois, algumas falhas  que prejudicam a qualidade 

do serviço podem ser revertidas e/ou minimizadas com 

determinados ajustes. Por exemplo, um dos maiores 

responsáveis por desperdício nessas unidades é a falta de 

comunicação da equipe com o lactário que pdoeria ser revertida 

por meio de um diálogo mais ativo  (FERREIRA et al., 2021; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA; PEREIRA, 2017).  

  Em nosso estudo, um dos maiores responsáveis por 

desperdícios foi com relação as SL que após o período de uma 
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hora o suplementos lácteo ou dieta enteral ultrapassa o prazo 

de validade  – validade adotada pela instituição tanto para SS 

quanto SL. Conforme o Manual de Lactários da International 

Life Sciences Institute (ILSI) do Brasil, após a preparação das 

fórmulas lácteas, o seu excedente de produção, deve ser 

resfriado imediatamente, podendo ser armazenadas por até 

doze horas em temperatura de refrigeração (-4ºC) (GALEGO et 

al., 2017), sendo um prazo de validade, doze vezes, maior do 

que o adotado pela instituição atualmente para as SL.  O lactário 

possui um refrigerador, porém, não tem como ser utilizado de 

forma exclusiva para essa finalidade. Nesses casos, o manual 

recomenda que o armazenamento destas SL seja feito  em 

prateleiras separadas dos demais para evitar o máximo 

possível a contaminação cruzada (GALEGO et al., 2017). Ou 

seja, um processo que poderia ser revisto pela gestão para 

reduzir os desperdício gerados, sendo um das sugestões 

encontradas graças à realização do estudo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, pode-

se inferir que é de grande importância a  realização de análises 

dos registros dietéticos, além da sua conversão em custos 

institucionais, pois, servem como forma de rever as etapas de 

execução no lactário, detectar pontos que podem ser passíveis 

de ajustes para melhorias na qualidade do serviço.  

Mesma que tenha-se dado ênfase apenas aos registros 

de produção e desperdícios com as fórmulas lácteas de partida, 

esta não é a única utilizada no serviço e existes outras mais 

específicas que acabam sendo até mais onerosas para a 
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instituição, sendo os processos de execução também aplicado 

a elas. 

Desta forma, a realização da pesquisa trouxe benefícios 

a nível assistencial e administrativo, auxiliando na gestão, por 

meio de um panorama geral da utilização das FLPs, assim 

como, seus custos gerados. 
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RESUMO: Durante o planejamento da análise de cardápios o 
nutricionista deve levar em consideração uma série de aspectos 
do público alvo para que possa utilizar determinadas 
ferramentas de análises dietéticas, dentre elas, destaca-se a 
Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC), por 
ser um método de fácil aplicação e análise. Diante disso, 
objetivou-se avaliar qualitativamente as características 
organolépticas e sensoriais dos cardápios de uma Unidade 
Alimentação e Nutrição ofertados em um Restaurante 
Universitário  no interior do Rio Grande do Norte. Trata-se de 
um estudo documental, utilizando 31 cardápios como 
instrumento de pesquisa, por meio do método AQPC, os quais 
foram contabilizados diariamente, de acordo com a frequência 
de aparecimento dos itens: “Frutas”, “Folhosos”, “Cores Iguais”, 
“Ricos em S”, “Carne Gordurosa”, “Doce”, “Fritura” e “Doce + 
Fritura”, para a obtenção da frequência semanal e mensal. As 
frequências foram expressas em porcentagens e classificadas 
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de acordo com a categoria, sendo essas classificações em: 
"Péssimo", "Ruim", "Bom" e "Ótimo", onde verificou-se a oferta 
de frutas, alimentos folhosos, carne gordurosa, frituras e doces. 
As avaliações dos cardápios foram satisfatórias na maioria dos 
itens, sendo o planejamento e análise dietética de forma 
adequada ferramentas para a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, contribuindo para a promoção da saúde para os 
comensais. 
Palavras-chave: Serviços de Saúde materno-infantil. 
Assistência ao Paciente. Necessidades nutricionais.  
Ingestão de Alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 
 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) podem 

ser consideradas como unidades de trabalho que 

desempenham atividades relacionadas com alimentação e 

nutrição (SILVA et al., 2019), voltadas para produção e 

distribuição de refeições para coletividades sadias ou enfermas, 

sob supervisão técnica de um profissional de nutrição. As UAN 

prestam atendimento para um público definido, podendo estar 

situadas em empresas, escolas, restaurantes universidades, 

hospitais, asilos, dentre outras instituições, devendo as 

refeições fornecidas serem adequadas a cada grupo ao qual 

são destinadas (MELLO; MORIMOTO, 2018). 

Ao elaborar um cardápio, o nutricionista responsável pela 

UAN deve levar uma em consideração uma série de aspectos 

para adesão e satisfação do indivíduo ou público alvo, tais 

como: necessidades nutricionais, do ponto de vista quantitativo 

e qualitativas; hábitos alimentares, harmonia das preparações, 

variedades de alimentos; qualidade higiênico-sanitária; 

questões sociais, culturas, econômicas, manifestações clínicas 
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presentes, entre outras, tornando-se um desafio para este 

profissional que pode utilizar de determinadas ferramentais de 

análise e planejamento dietético como recurso auxiliar para 

garantir o fornecimento de uma refeição adequada em seu 

diferentes aspectos, para seu consumidor (CFN, 2018). 

Dentre as técnicas utilizadas tanto para planejar quanto 

avaliar um cardápio, destaca-se o método de Avaliação 

Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) desenvolvido 

por Veiros e Proença (2003) que tem por finalidade analisar as 

características organolépticas e sensoriais do cardápio de 

acordo com a oferta de frutas e folhosos (itens positivos), e 

monotonia de cores, preparações ricas em enxofre, carne 

gordurosa, doce, fritura e a oferta de fritura associada a doce 

(itens negativos) sendo uma ferramenta útil não somente para 

avaliar a qualidade da dieta, mas como uma forma de definir 

estratégias e intervenções mais eficientes voltados para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Logo, o presente estudo tem por finalidade avaliar 

qualitativamente as características organolépticas e sensoriais 

dos cardápios de uma UAN ofertados em um Restaurante 

Universitário no interior do Rio Grande do Norte, por meio do 

método AQPC. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo documental, em que o 

instrumento utilizado para coleta de dados foi o cardápio mensal 

do almoço de uma UAN, do tipo restaurante universitário, no 

interior do Rio Grande do Norte. O serviço fornece em média 

mais de 1.000 refeições, sendo cerca de 300 no período do 
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almoço, de segunda a sexta-feira, apresentando números 

menores no final de semana. A Unidade possui um cardápio 

padronizado, de quatro semanas, com preparações distintas, 

sendo estabelecido um sistema cíclico de revezamento, de tal 

maneira que as preparações do primeiro dia só voltam a 

aparecer no final do ciclo. Este cardápio é composto por: 1) 

entrada (salada); 2) prato principal (fonte proteica); 3) prato 

base (feijão + arroz); 4) guarnição (vegetais ou massas ou 

raízes/tubérculos); 5) sobremesa (fruta in natura ou doce 

industrializado) e 6) bebida (suco de fruta natural). As 

preparações são dispostas em balcões térmicos (quentes e 

refrigerados), sendo a modalidade de distribuição do tipo self-

service, com exceção do prato proteico, limitado para uma 

porção por pessoa. 

O cardápio mensal avaliado foi referente ao mês de 

janeiro de 2018, abrangendo cinco semanas, totalizando 31 

dias. As preparações foram ofertadas a indivíduos de diferentes 

faixas etárias, apresentando predomínio para a fase adulta, 

sendo composta predominantemente por estudantes 

universitários.  O cardápio desse público durante o período da 

análise pode ser observado na Quadro 1. 

 

Quadro 1: Cardápio mensal de uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição no interior do Rio Grande do Norte no mês de janeiro 
do ano de 2018 (n=31). 

Primeira Semana -  Cardápio Semanal (n=6) 

Dia Preparações 

Segunda-feira Salada crua (alface, tomate, repolho branco, 
cebola, e cenoura); escondidinho de carne 
moída com purê de batata inglesa; feijão 
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carioca; arroz integral; abacaxi  e suco de 
cajá. 

Terça-feira Salada crua (alface, couve; cenoura e 
pimentão); fígado acebolado; feijão preto; 
arroz com vagem; farofa de cebola; doce de 
goiaba em tablete e suco de goiaba. 

Quarta-feira Salada cozida (cenoura, jerimum, couve-
flor, chuchu e vagem); bife de carne, feijão 
carioca; macarrão espaguete; farofa de 
banana; melancia e suco de acerola. 

Quinta-feira Salada crua (repolho, couve e cenoura); 
frango assado; feijoada; arroz branco, farofa 
simples, laranja e suco de manga. 

Sexta-feira Salada crua (alface, beterraba, repolho 
branco e cenoura), carne de sol desfiada e 
acebolada, feijão branco, arroz da terra de 
leite, macaxeira cozida, abacaxi com canela 
e suco de caju. 

Sábado Salada crua (alface, maçã em cubinhos, 
pepino, beterraba e cenoura), cubos de 
frango ao molho de tomate feijão preto, 
arroz refogado, batata doce cozida, doce de 
goiaba em tablete e suco de mangaba. 

Segunda Semana - Cardápio Semanal (n=7) 

Dia Preparações 

Domingo Salada crua (alface, couve, cenoura e 
pimentão), coxa e sobrecoxa assada, feijão 
carioca, arroz com presunto, purê de 
cenoura, doce de goiaba em tablete, e suco 
de manga. 

Segunda-feira Salada crua (repolho branco, vagem, 
abacaxi e tomate), cozido de carne com 
legumes, feijão preto, arroz branco, pirão, 
laranja e suco de acerola. 
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Terça-feira Vinagrete, churrasco, baião de dois, farofa 
simples, doce de goiaba em tablete e suco 
de caju. 

Quarta-feira Salada cozida (chuchu, cenoura e batata 
inglesa), bobó de frango, feijão preto, arroz 
integral com vagem, farofa de banana, 
melancia e suco de manga. 

Quinta-feira Salada crua (pepino, tomate, pimentão e 
cebola), filé de merluza com molho de 
tomate, feijão carioca, arroz com cenoura, 
batata gratinada, melão e suco de 
mangaba. 

Sexta-feira Salada crua (alface, beterraba, repolho 
branco e cenoura), iscas de carne de sol, 
feijão branco, arroz refogado, purê de 
jerimum, doce de goiaba em tablete) a e 
suco de acerola. 

Sábado Salada crua (alface, couve e tomate), bife 
de panela, feijão preto, macarrão 
espaguete, farofa de cenoura, melancia e 
suco de cajá. 

Terceira Semana - Cardápio Semanal (n=7) 

Dia  Preparações 

Domingo Salada crua (alface, couve, cenoura, 
pimentão e tomate), carne de sol desfiada, 
feijão carioca, arroz da terra com leite, farofa 
simples, doce de goiaba em tablete, suco de 
caju. 

Segunda-feira Salada cozida (chuchu, batata inglesa e 
cenoura), filé de frango ao molho de tomate, 
feijão preto, arroz integral com folhas de 
couve-flor, farofa de banana, melancia e 
suco de mangaba. 
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Terça-feira Salada mista (acelga, couve-flor, maçã e 
pepino), iscas de carne de sol, feijão 
carioca, arroz com couve, purê de inhame, 
melancia, e suco de manga. 

Quarta-feira Salada mista (repolho branco, vagem, 
abacaxi, pepino), frango à caçadora, feijão 
preto, arroz branco, farofa de cebola, 
rapadura e suco de goiaba. 

Quinta-feira Salada crua (alface, beterraba, repolho 
branco e cenoura), vaca atolada, feijão 
carioca, arroz com cenoura, farofa simples, 
doce de goiaba em tablete e suco de 
acerola. 

Sexta-feira Salada crua (alface, beterraba, e cebola), 
filé de merluza ao molho de tomate, feijão 
preto, arroz com vagem, batata corada, 
laranja e suco de caju. 

Sábado Salada crua (tomate, pimentão e cebola), 
churrasco, baião de dois, farofa de cenoura, 
doce de goiaba em tablete e suco de cajá. 

Quarta Semana - Cardápio Semanal (n=7) 

Dia  Preparações 

Domingo Salada crua (alface, beterraba cenoura e 
vagem), bife de panela, feijão preto, arroz 
com couve, farofa de cenoura, laranja e 
suco de goiaba. 

Segunda-feira Salada crua (repolho branco, couve e 
cenoura), falso bacalhau, feijão carioca, 
arroz refogado, abacaxi com canela e suco 
de caju. 

Terça-feira Salada crua (alface, cenoura, beterraba, 
tomate e cebola), frango guisado, feijão 
preto, arroz integral com vagem, farofa 
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simples, doce de goiaba em tablete e suco 
de manga. 

Quarta-feira Salada crua (pimentão, cebola e tomate), 
iscas de carne de sol, feijão carioca, arroz 
branco, purê de jerimum, abacaxi com 
canela, e suco de manga. 

Quinta-feira Salada mista (alface, pepino, tomate, cebola 
e couve-flor), estrogonofe de frango, feijão 
carioca, arroz branco, farofa simples, laranja 
e suco de goiaba. 

Sexta-feira Salada crua (alface, acelga, beterraba e 
cebola), frango assado, feijão preto, arroz 
branco, purê de batata doce, doce de 
goiaba em tablete e suco de acerola. 

Sábado Salada mista (pepino, tomate, cebola e 
couve -flor), picadinho de carne com vagem, 
feijão carioca, arroz com couve, farofa 
simples, laranja e suco de manga. 

Quinta Semana - Cardápio Semanal (n=4) 

Dia  Preparações 

Domingo Salada crua (alface, tomate, couve e 
vagem), iscas de frango ao molho branco, 
feijão preto, arroz branco, farofa de cenoura, 
doce de goiaba em tablete, suco de caju. 

Segunda-feira Salada crua (alface, tomate, repolho, cebola 
e cenoura), escondidinho de carne moída 
com purê de batata inglesa, feijão carioca, 
arroz integral, abacaxi  e suco de cajá. 

Terça-feira Salada crua (alface, couve e tomate), frango 
xadrez, feijão preto, arroz com vagem, 
farofa de couve, melancia  e suco de 
manga. 

Quarta-feira Salada refogada (repolho, couve e 
cenoura), bife de carne, feijão carioca, 
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macarrão espaguete, farofa de soja, 
abacaxi) e suco de acerola. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Os cardápios foram avaliados por meio do método de 

AQPC, segundo a metodologia proposta por Veiros e Proença 

(2003), que analisam o cardápio por meio de oito itens descritos 

a seguir: 

 

1. Presença de frutas, como sobremesa; 

2. Presença de hortaliças folhosas, entre as opções de 

saladas;  

3. Monotonia de cores: quando mais de duas preparações 

apresentasse a mesma cor ou a repetição de apenas duas 

cores no cardápio do dia; 

4. Presença de alimentos ricos em enxofre (S): quando 

mais de um alimento rico em enxofre foi oferecido no mesmo 

dia, sendo considerados os seguintes alimentos sulfurados: 

abacate, acelga, aipo, alho, amendoim, batata-doce, brócolis, 

castanha, cebola, couve, couve-flor, ervilha, gengibre, goiaba, 

jaca, lentilha, maçã, melancia, melão, milho, mostarda, nabo, 

nozes, ovo, pimentão, rabanete, repolho e uva. Sendo excluído 

dessa categoria o feijão oferecido diariamente; 

5. Presença de carnes gordurosas: quando houve a 

presença de acém, capa de file, chuleta, contrafilé, costela, 

embutidos (linguiça, salsicha e bife de hambúrguer), fraldinha, 

paleta, pescoço, picanha, ponta de agulha e vísceras, além da 

feijoada, desconsiderando o dia em que a carne era preparada 

com a técnica “fritar”; 

6. Presença de doces: sendo considerada a presença de 

doces industrializados ou preparados como sobremesas, a 
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exemplo de pudim, gelatina, sagu, bebidas açucaradas, entre 

outros; 

7. Presença de frituras: quando houve a ocorrência de 

carnes com a técnica de preparo “fritar”;  

8. Presença de frituras associadas com doces: quando no 

mesmo dia coincidiu a oferta de frituras associada à presença 

de doces como sobremesas.  

Os cardápios foram analisados diariamente de acordo 

com os itens supracitados. Em seguida, contabilizada a 

frequência semanal de cada critério e, posteriormente o mensal. 

Logo após, os dados foram tabulados em frequência relativa 

conforme o numero total de dias do cardápio, expressos em 

percentuais em relação ao número total de dias investigados. 

A partir da frequência mensal, os itens analisados foram 

classificados em variáveis categóricas de acordo com a 

metodologia proposta por Prado, Nicoletti e Faria (2013) 

classificando os aspectos positivos (oferta de frutas e folhosos) 

como: “ótimo” (≥ 90%), “bom” (de 75 a 89%), “regular” (de 50 a 

74%), “ruim” (de 25 a 49%) ou “péssimo” (< 25%), e os 

negativos (cores iguais, preparações ricas em enxofre, carne 

gordurosa, doce, fritura e a oferta de fritura associada a doce), 

como: “ótimo” (≤ 10%), “bom” (de 11 a 25%), “regular” (de 26 a 

50%), “ruim” (de 51 a 75%) ou “péssimo” (˃ 75%).  

Por se tratar da análise de preparações do cardápio, não 

houve necessidade de submissão do projeto ao Comitê de Ética 

em Pesquisa, no entanto, o responsável pelo Setor de Nutrição 

e Dietética autorizou a realização da análise por meio da 

assinatura do Termo de Autorização Institucional. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da aplicação do método AQPC nos 

cardápios da UAN encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Análise dos Cardápios segundo o método Análise 
Qualitativa das Preparações do Cardápio – AQPC em uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição no interior do Rio Grande 
do Norte, 2018 (n=31). 
Semanas 1º 2º 3º 4º 5º f % 

Dias de Cardápio 6 7 7 7 4 31 100% 
Fruta 3 4 3 4 3 17 58,84

% 
Folhosos 5 4 6 5 4 24 77,42

% 
Cores Iguais 0 1 1 2 0 4 12,90

% 
Ricos em S 4 2 4 5 3 18 58,06

% 
Carne Gordurosa 1 0 0 0 0 1 3,23% 
Doce 2 4 4 3 1 14 45,16

% 
Fritura 0 0 0 0 0 0 0,00% 
Doce + Fritura 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Fonte: Dados das análises (2018). F, frequência; S, enxofre; %, 
porcentagem. 
 

Nos cardápios propostos pelo RU nota-se que houve 

oferta de frutas e folhosos, em mais de 50% dos dias avaliados, 

enquanto a oferta de frutas correspondeu a (54,84%), sendo 

mais comum a oferta de abacaxi (19,35%) e melancia (19,35%), 

seguidos por laranja (12,90%) e melão (9,68%). Quanto aos 

folhosos a presença foi de 77,42% dos dias, sendo alface 

(54,84%), repolho branco (32,26%) e couve (29,03%) as mais 

prevalentes.  
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Em relação à combinação das cores, os cardápios 

apresentaram como resultado a monotonia de 12,90% dos dias, 

sendo mais frequentes as cores, verde (42,86%) e laranja 

(42,86%). O quesito “alimentos ricos em S” ocorreu em  58,06%, 

sendo cebola (25,45%), couve (21,82%) e repolho (18,18%) os 

mais prevalentes. Ao verificar a presença de carne gordurosa 

nos cardápios estudados, observou-se a presença de 3,23%, 

estando presente apenas no dia que foi preparado a feijoada. A 

“presença de doce”, ofertado como sobremesa, esteve presente 

em 45,16%, sendo mais comum a presença do doce de goiaba 

em tablete (71,43%). A presença de frituras no cardápio de 

forma isolada, bem como associada à presença de doce, foi de 

0,00%, tendo em vista que a técnica é evitada, sendo 

substituída por outras. A partir do percentual de ocorrência, 

foram feitas as classificações dos itens de aspectos positivos e 

negativos, de acordo com seu percentual de adequação sendo 

observado na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Classificação dos itens analisados pelo método 
Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio – AQPC em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição no interior do Rio 
Grande do Norte, 2018. 
Itens Ocorrência Classificação 

Aspectos positivos   

Frutas 54,84% (n=17) Regular 

Folhosos 77,42% (n=24) Bom 

Aspectos negativos   

Cores iguais 12,90% (n=4) Bom 

Ricos em S 58,06% (n=18) Ruim 

Carne Gordurosa 3,23% (n=1) Ótimo 

Doce 45,16% (n=14) Regular 

Fritura 0,00% (n=0) Ótimo 
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Doce + Fritura 0,00% (n=0) Ótimo 

Fonte: Elaborado pelo autor. S, enxofre. 

 

Nota-se que nenhum dos itens de avaliação da AQPC foi 

classificado com “péssimo”, somente o item “Alimentos ricos em 

S”, foi classificado como “Ruim”, ao passo que oferta de doces 

foi tida como “Regular” e os demais em “Bom” ou “Ótimo”. 

Com a realização da AQPC, foram obtidas informações 

de grande valia para averiguar se os cardápios ofertados aos 

usuários do Restaurante Universitário estão de fato adequados 

do ponto de vista qualitativo, como a oferta equilibrada dos itens 

de aspectos positivos e negativos que preconizam essa 

ferramenta de análise dietética (LEONHARDT et al., 2019)  

Quanto aos aspectos positivos da AQPC, ou seja, o 

fornecimento de frutas e folhosos distribuídos nos cardápios, na 

forma de sobremesas e opções de saladas, observou-se 

frequência satisfatória. Resultado semelhante foi observado no 

estudo realizado por Resende e Quintão (2016) em um UAN de 

empresa privada do município de Leopoldina, Minas Gerais, 

sendo observada ótima oferta de frutas como sobremesas 

(78,86%) e de vegetais folhosos (86,53%).  Já no estudo de 

Oliveira, Melo, Santos e Souza (2016) realizado em UAN 

industrial de Vitória da Conquista, Bahia, observou-se uma 

oferta de folhosos “ótima”, devido a presenta de 100% dos dias 

avaliados, em contrapartida da oferta de frutas que foi “ruim” 

(32,65%).  

É de grande importância estimular o consumo regular de 

frutas e vegetais folhosos na alimentação, já que devido sua 

composição apresentam-se como fontes de fibras, minerais e 

vitaminas que participam das reações organismo, contribuindo 

positivamente para a regulação da microbiota intestinal, bem 
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como do seu funcionamento, além de controlar a glicemia e os 

lipídeos séricos, prevenindo o aparecimento de sobrepeso e 

obesidade, bem como das doenças crônicas e suas 

consequências associadas (BUIL-COSIALES et al., 2017; 

DONADO-PESTANA, et al., 2018) 

 Um dos pontos importantes a serem levados em 

consideração na elaboração do cardápio é com relação às 

cores, devendo-se ser diversificado para contribuir com o 

fornecimento de diferentes nutrientes, além de tornar a refeição 

atrativa, estimulando assim (MELLO; MORIMOTO, 2018), o 

apetite do consumidor. Logo, percebe-se que a monotonia de 

cores na refeição deve ser evitada. Em nosso estudo observou-

se baixa frequência (12,90%) de dias com monotonia de cores 

nos cardápios avaliados, sendo um resultado considerado 

como “Bom”, mostrando a importância do planejamento 

dietético na elaboração do cardápio.  

Durante a elaboração do cardápio deve-se haver cautela 

quanto à oferta diária de alimentos ricos em enxofre, sendo 

destacado por Veiros e Proença  (2003), para evitar episódios 

de desconforto abdominal gerado pela fermentação dos 

compostos sulfurados desses alimentos por micro-organismos 

intestinais. Leonhardt, Kerver e Fassina (2017), utilizando a 

AQPC verificou que os cardápios de uma UAN do município de 

Taquari, Rio Grande do Sul, apresentavam em 74% dos dias, 

alimentos ricos em enxofre. Nosso estudo apresentou 

resultados inferiores aos estudos mencionados, no entanto, 

ainda é considerado um percentual de oferta elevada para os 

cardápios. Portanto, é um ponto necessário de reajuste para o 

planejamento dietético futuro. 
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O consumo de carnes é essencial ao organismo devido 

o aporte de proteínas de alto valor biológico (ELMADFA; MEY, 

2017). Vale ressaltar que, o consumo de carnes 

gordurosas/processadas deve ser restrito a baixas quantidades 

devido ao teor elevado de sódio e gorduras saturadas que, em 

excesso são prejudiciais a saúde (EKMEKCIOGLU et al., 2018). 

Em nosso estudo a presença de carnes gordurosas foi 

considerada como “ótima”, estando presente no cardápio 

apenas no dia da preparação feijoada. Ygnatios, Lima e Pena 

(2017) verificaram que o cardápio do almoço uma escola 

privada no interior de Minas Gerais, a oferta de carnes 

gordurosas foi considerada como “Bom”, por apresentar 

frequência de 15% dos dias dos cardápios avaliados. Diferente 

do nosso estudo, Mello e Morimoto (2018) mostram a 

frequência de carne gordurosa no cardápio de uma UAN no 

estado de São Paulo sendo de 54,8%, demonstrando alta 

frequência, em longo prazo, pode vir a prejudicar a saúde de 

seu consumidor. Ressalta-se que, a técnica de preparo 

escolhida para as carnes influencia diretamente na qualidade 

da refeição. Um método comumente utilizado para as 

preparações proteicas é a fritura, que confere características 

sensoriais atrativas ao consumidor, porém, essa técnica acaba 

por aumentar a densidade calórica do alimento podendo ser 

prejudicial à saúde a médio e longo prazo, quando consumido 

em excesso (NÓIA; SILVA; HACKENHAAR, 2021). Nos 

cardápios analisados por Resende e Quintão (2016) e Ygnatios, 

Lima e Pena (2017), eles obtiveram percentuais de 44,23% e 

10,00%, respectivamente, dos dias em que a técnica de preparo 

adota foram às frituras. 
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A presença combinada de doce e fritura na mesma 

refeição deve ser cuidadosamente monitorado (MELLO; 

MORIMOTO, 2018) devido o alto valor energético proveniente 

dos açúcares e das gorduras dessas preparações, 

respectivamente. No estudo de Honório (2016) ao avaliar a 

qualidade dos cardápios de uma UAN do município de João 

Pessoa, Paraíba, observou durante o período de duas 

semanas, a presença de doces, frituras isoladas, e associadas 

a doces estavam em 100%, 27,5% e 17,5% dos dias avaliados, 

respectivamente. Em nosso estudo, não houve um resultado 

similar, já que não há oferta de frituras, devido à adoção de 

alternativas para substituição. Consequentemente, não 

havendo a associação de frituras e doces.  

Destaca-se assim, o papel de atuação do nutricionista 

como responsável técnico das UAN, para o fornecimento de 

cardápios adequados não apenas do ponto de vista qualitativo, 

mas respeitando os aspectos sociais e culturas dos comensais, 

sendo pontos de relevância no planejamento (SILVA et al., 

2019). Com a aplicação da ferramenta, possibilitou-se uma 

visão ampla das preparações quanto aos aspectos 

organolépticos e sensoriais, que garantem a satisfação para os 

comensais e também direciona melhor qualidade nutricional. 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, o cardápio do Restaurante Universitário 

analisado pelo método AQPC, apresentou-se como satisfatório 

e adequado do ponto de vista qualitativo, com boa oferta de 

frutas in natura, presença de folhosos, harmonia de cores, bem 

como a presença de carnes gordurosas e frituras de forma 
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isolada ou em associação com doces, sendo necessária cautela 

na oferta de doces. O único quesito tido como inadequado foi 

com relação à oferta de alimentos ricos em enxofre, sendo 

sugerida uma necessidade de replanejamento dos cardápios, 

no sentido de reduzir esse percentual. 

O planejamento e análise dietética são peças 

fundamentais para organização de um cardápio que atenda as 

necessidades de seus comensais, favorecendo a adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, melhor estilo de vida, bem como 

a manutenção e/ou recuperação do estado nutricional, 

contribuindo para a promoção da saúde. 
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RESUMO: Os molhos são denominados preparações que 
possuem textura líquida ou cremosa e a maionese por sua vez, 
configura-se como um molho em forma de emulsão, que 
concerne a uma mistura heterogênea de líquidos não miscíveis 
(MENDES et al, 2016). Não se sabe ao certo como ocorreu o 
processo de surgimento da maionese, que é considerada um 
dos molhos mais consumidos em todo o mundo, sendo usada 
como acompanhamento para petiscos e/ou sanduíches. Dentre 
os itens necessários ao preparo, o óleo configura-se como o 
constituinte que normalmente está presente em maior 
quantidade, mas existem outros componentes essenciais como 
o ovo e o vinagre que possuem papéis fundamentais ao 
preparo. É importante que no processo de produção do molho 
sejam selecionados produtos de boa qualidade, os quais irão 
desempenhar funções específicas no controle de consistência 
e oxidação, uma vez que irá influenciar nas suas características 
físicas e sensoriais (ZANJANI et al, 2019). No presente trabalho 
os componentes empregados na execução dos diferentes 
experimentos de maionese foram adquiridos no próprio 
ambiente doméstico. O processo de emulsificação consiste em 
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misturar dois líquidos não miscíveis, estabilizando as gotículas 
de óleo e água, o qual é é utilizado para a produção de molhos 
de maionese. 
Palavras-chave: Molho. Maionese caseira. Preparo. Emulsão.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os molhos são denominados preparações que possuem 

textura líquida ou cremosa, cujos são comumente usados como 

acompanhamento para inúmeros preparos com a finalidade de 

agregar sabor ao alimento (PHILIPPI, 2019). Nesse sentido, é 

vital conhecer os constituintes dessa preparação, bem como a 

sua forma de produção e os cuidados que devemos ter para um 

consumo sem riscos.  

A maionese configura-se como um molho em forma de 

emulsão, que concerne a uma mistura heterogênea de líquidos 

não miscíveis (MENDES et al, 2016), ela é representada pela 

mistura de óleo, ovos, vinagre e especiarias (ZANJANI et al, 

2019). Além disso, a consistência da emulsão citada pode variar 

dependendo de seus constituintes ou do uso de calor, 

necessitando ainda, de alta agitação para que ocorra a junção 

dos componentes (MENDES et al, 2016). 

Ademais, de acordo com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da resolução 276 de 22 

de setembro de 2005, a maionese é o produto cremoso em 

forma de emulsão estável, óleo em água, preparado a partir de 

óleo(s) vegetal(is), água e ovos podendo ser adicionado de 

outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto 

e que o mesmo seja acidificado. 

Até então, não se sabe ao certo como ocorreu o 

processo de surgimento da maionese, que é considerada um 
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dos molhos mais consumidos em todo o mundo, sendo usada 

como acompanhamento para petiscos e/ou sanduíches e muito 

admirada por todas as pessoas que a consome por abarcar 

uma baixa acidez (MATSUSHIMA et al, 2020). Atualmente, 

existem várias empresas as quais realizam sua produção, cuja 

estão em constante reformulação, apresentando novos sabores 

e novas formulações, apesar de ser facilmente produzida 

artesanalmente em ambiente doméstico (BRENNAND, 2018).  

Dentre os itens necessários ao preparo, o óleo configura-

se como o constituinte que normalmente está presente em 

maior quantidade, é uma gordura poliinsaturada, líquido em 

temperatura ambiente,responsável não só pela emulsão, como 

também por agregar sabor, sendo possível a utilização de óleos 

de diversas origens vegetais, como soja, milho, girassol, canola 

e algodão, estando presente em cerca de 65% da preparação 

(BRENNAND, 2018).  

Igualmente, o ovo possui propriedades emulsificantes, 

responsável por manter o óleo emulsionado ao produto, tendo 

em vista o alto teor de lipídeos, que também são responsáveis 

por agregar sabor, cor e estabilidade apreparação 

(BRENNAND, 2018). Além disso, é o elemento de maior 

importância para a emulsificação da maionese, sendo 

considerado um ótimo alimento devido as suas características 

nutricionais, apresentando quantidade significativa de 

proteínas, vitaminas A, D e vitaminas do complexo B e sais 

minerais. A gordura do mesmo apresenta em sua composição 

uma substância chamada lecitina (rica em fosfolipídios) a qual 

beneficia o metabolismo do colesterol. Ademais, a gema do 

ovo, que possui elementos como os fosfolipídios, lipoproteínas 

e proteínas, expandem a tensão superficial da gordura, 
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possibilitando que haja maior incorporação da mesma no 

processo de agitação (ORNELAS, 2007). 

Já o vinagre, desempenha papel de suma importância no 

ajuste do pH, o qual irá impactar diretamente na estrutura da 

emulsão, facilitando a coagulação das proteínas do ovo e ainda, 

desempenha papel bactericida de grande relevância, 

impedindo a oxidação, trazendo melhorias microbiológicas, o 

que evitaa presença da Salmonella que pode estar presente no 

ovo, tendo em vista que ele é usado cru (KEERTHIRATHNE et 

al, 2016). 

Uma das desvantagens do ovo é a possível presença de 

Salmonella spp (bactéria causadora de salmonelose). Ele pode 

ser contaminado em diferentes etapas, como formação, 

processamento e embalagem. Portanto, deve-se ter muito 

cuidado ao escolher o ovo que será utilizado na preparação, 

bem como realizar o manuseio de forma correta, obedecendo 

às regras básicas de higienização como forma de proteção à 

saúde. Para obter-se um ovo de qualidade, é necessário que 

sejam selecionados corretamente, observando sinais como 

casca forte, sem deformação, íntegra e limpa. (ORNELAS, 

2007). Para mais, é possível que sejam realizados testes para 

verificação da vitalidade do ovo, como os testes da água e da 

luz, em que no teste da luz o ovo é colocado contra a mesma, 

se ele parecer denso em sua integridade será classificado como 

novo, já se aparecer uma parte oca, indica que o ovo está 

estragado. No teste da água, para que o ovo seja aprovado 

como novo é necessário que ele afunde, se ele boiar, aponta 

que o mesmo está deteriorado (PHILIPPI, 2019). 

Há também, o risco de contaminação por coliformes fecais 

devido a possibilidade de falta de higiene do manipulador. 

Portanto, é necessário que haja a devida higienização das 
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mãos, cuidados necessários ao preparo, bem como atenção as 

boas práticas de manipulação com a finalidade de diminuir o 

perigo de uma infecção alimentar (DA CRUZ et al, 2018). 

Os condimentos podem ser acrescidos ao preparo com 

a finalidade não só de acentuar o sabor, mas também para 

verificar ação de conservante, haja vista o sal, que diminui a 

atividade de água do alimento, desfavorecendo o crescimento 

microbiano. 

É importante que no processo de produção do molho 

sejam selecionados produtos de boa qualidade, os quais irão 

desempenhar funções específicas no controle de consistência 

e oxidação, uma vez que irá influenciar nas suas características 

físicas e sensoriais (ZANJANI et al, 2019).  

Para tanto, o objetivo do presente trabalho concerne a 

elucidar os processos de preparo da maionese tradicional e de 

liquidificador, bem como a apresentação dos ingredientes e 

suas modificações no processo de preparação, que interferem 

em seus aspectos dietéticos, e ainda, a definição do seu valor 

nutricional.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os componentes empregados na execução dos 

diferentes experimentos de maionese foram adquiridos no 

próprio ambiente doméstico.  

 

MAIONESE TRADICIONAL 

 

Acessórios: 

Travessa de vidro redonda; 

Colher de sobremesa de inox; 
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Medidor de colher de chá de plástico; 

Copo de plástico; 

 Vasilha de plástico; 

Batedor manual de inox; 

 

Ingredientes: 

Gema crua;  

Óleo vegetal;  

Vinagre;  

Sal;  

Pimenta-do-reino;  

Mostarda.  

 

Equipamentos: 

Balança digital; 

 

MAIONESE DE LIQUIDIFICADOR 

 

Acessórios: 

Colher de sopa de inox; 

Colher de chá de inox;  

Seringa; 

Copo de medidas de plástico; 

Recipiente de vidro. 

 

Ingredientes: 

Ovo; 

Óleo vegetal;  

Vinagre; 

Sal;  

Pimenta. 
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Equipamentos: 

Balança digital; 

Liquidificador. 

 

MÉTODOS 

 

Maionese Tradicional: 

1º momento: seleção dos produtos necessários 

Houve a seleção de dois ovos para a separação das 

gemas, que foram usadas cruas. Em seguida, foram escolhidos 

e separados todos os utensílios necessários. Logo após, veio à 

seleção dos demais ingredientes: óleo, mostarda, vinagre, sal e 

pimenta do reino, respeitando as gramaturas e volumes. 

 

2º momento: preparação 

 No passo seguinte, as gemas cruas, unidas ao vinagre e 

os temperos, foram batidas com o fuê até ficarem em uma 

consistência lisa e uniforme. Em seguida, foi adicionado o óleo 

em pequena quantidade no primeiro momento, batendo 

continuamente até que o molho ficasse cada vez mais denso, 

permitindo aumentar a deposição de óleo. Esse procedimento 

levou cerca de 20 minutos até a maionese adquirir a 

consistência de emulsão. 

 

Maionese de Liquidificador: 

  

1º momento: seleção dos produtos necessários 

Selecionou-se o ovo, óleo de soja, vinagre, sal, pimenta 

do reino, balança e o liquidificador. Logo após, realizou-se a 
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quantificação do ovo, em que se obteve um valor de 54 gramas, 

volumetria do óleo de soja e do vinagre. 

 

2º momento: início da preparação  

No liquidificador, foram adicionados o ovo inteiro, o 

vinagre, o sal e a pimenta do reino, colocando para bater na 

velocidade 1 do utensílio. Em seguida, foi adicionado aos 

poucos com gotejamento e fios o óleo até que chegasse a uma 

consistência cremosa e brilhante, contabilizando 

aproximadamente 3 minutos de agitação.  

 

3º momento: finalização  

A maionese já pronta foi transferida do liquidificador para 

recipiente para que fosse quantificada, obtendo um peso de 

131g. . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A emulsificação consiste em misturar dois líquidos não 

miscíveis, estabilizando as gotículas de óleo e água. Esse 

processo é utilizado para a produção de molhos de maionese, 

onde as lecitinas e as lipoproteínas são responsáveis pela 

emulsão da gema (PHILIPPI, 2019). Para que a mesma ocorra 

de forma eficiente, é necessário que haja uma boa agitação, em 

que há maior incorporação de corpúsculos de gordura, podendo 

ser realizada pelo processo manual ou utilizando algum 

utensílio de alta agitação como o liquidificador. A técnica 

manual é lenta e requer que se acrescente o óleo gota a gota 

(ORNELAS, 2007). 

Ao usar da técnica de bater para a preparação, tanto 

manualmente como com uso do liquidificador, pode-se observar 
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que os ingredientes eram dificilmente miscíveis. Na preparação 

manual foi usada apenas as gemas cruas dos ovos, o que fez 

com que houvesse uma maior quantidade de lipídeos (cerca de 

34% da gema é composta por gordura) e de proteínas 

(lipovitelina, fosfovitina e livitina) o que permitiu mais 

estabilidade para a emulsificação junto ao óleo vegetal, 

controlada pela adição do ácido (vinagre), que permite que a 

gema faça o papel de ponte entre as moléculas de óleo e de 

água. 

Para auxiliar na estabilidade da emulsão, bem como na 

conservação do alimento, é adicionado o vinagre, que vai 

conferir uma base aquosa e sabor amargo, além de prevenir 

contra a rancificação do óleo (CORREIA, 2016). Com a adição 

de vinagre além das medidas programadas para a receita, a 

maionese poderia perder sua estabilidade, ficando aquosa e 

mais amarga. 

As diferenças entre as preparações utilizando apenas a 

gema e o ovo por inteiro se dão pela consistência e rendimento 

da receita, muito também pelo uso da mostarda junto à 

preparação utilizando apenas a gema. As diferenças ainda se 

estendem pela cor mais amarelada, textura, sabor e diferença 

significante em seu valor nutricional. 

Na preparação de maionese tradicional houve um maior 

rendimento, que se deu em 179g, divididas em 3 porções de 

60g. Nessa preparação a emulsão ocorreu mais fácil, fazendo 

com que não fosse necessário a adição de tanto óleo vegetal 

quanto na preparação utilizando o ovo inteiro. 

A preparação de maionese de liquidificador foi obtido 

uma porção menor, 131g, divididos em 3 porções de 43,66g. 

Nesta, a emulsão demandou 96ml a mais de óleo vegetal em 
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comparação à preparação tradicional, se tornando mais 

calórica. 

Foi utilizado o óleo de soja nas duas preparações, ele 

possui em seu conteúdo ácidos graxos essenciais como o 

ômega-3 e ômega-6, os quais desempenham função na 

redução do risco de síndromes metabólicas (HAEUN et al, 

2020). O mesmo é líquido em temperatura ambiente, além 

disso, estudos certificam que esse tipo de gordura aumenta os 

níveis de HDL e baixa os níveis de colesterol sérico e LDL 

(ORNELAS, 2007). Ademais, influencia não só nas 

características sensoriais, como também na incorporação de 

vida útil do produto e principalmente na particularidade de 

sensação ao comer que envolve fluidez e viscosidade 

(ZANJANI et al, 2019).  

Diferentemente, a mostarda foi usada somente na 

maionese tradicional conferindo propriedades organolépticas 

de cor e sabor, além de completar a estabilidade, já que o óleo 

vegetal e a gema possuem substâncias tensoativas que, sem o 

devido uso de cada ingrediente necessário, fariam com que a 

emulsificação fosse dificultada. Ainda, a mostarda executa 

papel de conservante natural, esse resultado foi atribuído à 

presença de isotiocianato de 4-hidroxibenzila conhecido como 

sinalbin (uma espécie de substância glucosinolato aromática) 

na mostarda amarela (ZANJANI et al, 2019). 

No preparo da maionese no liquidificador utilizando o ovo 

inteiro, a obtenção de uma mistura homogênea também foi 

observada, com a diferença que foi necessária maior adição de 

óleo vegetal para obter a emulsão, muito em consequência do 

uso do ovo inteiro, pois a clara diminui a estabilidade da 

emulsão. 
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A maionese caseira vem ganhando visibilidade por ser 

uma preparação mais natural, pois através da alimentação e 

nutrição é possível que os indivíduos promovam e protejam sua 

saúde, mas essa afirmativa pode sofrer modificações por causa 

das alterações que os alimentos podem passar através de 

contaminações no decorrer dos seus passos de produção. 

Caso não sejam adequadamente produzidos podem suscitar à 

manifestação de debilidades de origem alimentar, como as 

Doenças Transmitidas por alimentos (DTA’s) (MATSUSHIMA, 

et al, 2020).  

As DTA’s constituem uma das maiores adversidades 

para a saúde pública, causadas por microrganismos 

patogênicos, os quais acometem o ser humano através da água 

e/ou alimentos contaminados (GOMES, 2016). Portanto, faz-se 

necessário o conhecimento acerca da origem das matérias 

primas necessárias ao preparo, bem como suas 

particularidades microbiológicas, a fim de garantir segurança à 

saúde (ORNELAS, 2007).  

É importante destacar que mesmo estando contaminado 

o alimento pode não apresentar características sensoriais como 

odor e sabor desagradáveis, sendo ingeridos sem  percepção e 

identificação de mudanças que podem até mesmo levar a morte 

(MATSUSHIMA et al, 2020). 

Dentre os microrganismos conhecidos, a Salmonella spp 

apresenta-se mais continuamente, sendo apontada como um 

dos agentes etiológicos mais frequentes, em que 

aproximadamente 200 delas estão relacionadas com patologias 

humanas, estando sua transmissão intimamente ligada com a 

ingestão de ovos crus ou mal cozidos (GOMES, 2016). 

É de vasta relevância que os ovos obtidos para a 

preparação sejam de boa qualidade, devido a Salmonella spp 
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ter sido relatada como causa de preocupação no mundo todo, 

principalmente em associação com o consumo de ovos crus ou 

mal cozidos causando doenças e podendo levar a morte. Além 

do mais, a maionese configura-se como uma das preparações 

mais envolvidas nos surtos, pois os ovos, ingrediente base da 

maioria das maioneses é um dos produtos que possui menor 

inspeção sanitária (BARCELOS et al, 2016). 

Ademais, na preparação tradicional, não houve nenhum 

desperdício, já que o recipiente de vidro usado no preparo não 

foi substituído para o armazenamento e a maionese foi 

consumida logo em seguida. No preparo do liquidificador, 

apenas um pouco do conteúdo ficou aderido às laterais e as 

lâminas do recipiente. Assim, o rendimento da maionese de 

liquidificador ficou em 67,47%, já que o peso inicial dos 

ingredientes usados era de 194,15g e ao final, rendeu-se 131g. 

As características físicas comuns as emulsificações 

foram bem observadas. A preparação do liquidificador 

apresentou características físicas como cor e aroma mais 

aprazíveis; a maionese tradicional se destacou em relação à 

consistência e estrutura, mas dispôs o aroma mais presente da 

gema. Contudo, o consenso é unânime: preparar a própria 

maionese possui diversas vantagens se comparado a comprar 

um produto processado, saturado de aditivos, a fim de melhorar 

características sensoriais e aumentar a vida nas prateleiras. 

O intenso sabor característico da maionese se dá pela 

quantidade de gordura que trás a sensação de cremosidade e 

suavidade. Da mesma forma, na condição de rancificação 

lipídica, o óleo será responsável por sabor desagradável de 

ranço em detrimento da deterioração. Ainda que a composição 

da maionese corresponda a uma favorável fonte de nutrientes 

para o crescimento de microrganismos, o seu pH ácido devido 
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ao vinagre, bem como a adição de sal, proporciona uma baixa 

atividade de água, prejudicando que os mesmos se 

desenvolvam (CORREIA, 2016). 

O sal exerce o papel de melhoria do sabor e também de 

conservante, podendo encontrar-se de forma mais saturada 

devido a dissolução apenas na fase aquosa que situa-se em 

menor quantidade que a fase oleosa, complicando o 

desenvolvimento microbiano (GOMES, 2016). 

Especiarias e ervas podem trazer benefícios não apenas 

para realce de sabor, aroma e cor, mas também são excelentes 

fontes de antioxidantes, além de exercer papel de conservante. 

Temperos como pimenta, açafrão, alho, alecrim, sálvia, 

orégano, possuem gosto atraente e diversas vantagens para a 

saúde humana. Para mais, estudos revelam que o uso de 

condimentos auxilia no menor consumo de sal (JIANG, 2019).  

Levando em consideração que o uso das maioneses 

industriais é em larga escala independente da marca, o valor 

que é gasto com o preparo caseiro é bem menor se comparado 

ao gasto em 500 gramas de maionese embalada. Utilizando 

menor quantidade de dinheiro para obtermos 310 gramas de 

um produto com total conhecimento da sua procedência. O 

único ônus é o pouco tempo de armazenamento que os 

procedimentos caseiros permitem, justamente por serem feitos 

a base de produtos frescos e sem nenhum conservante químico 

adicionado. 
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Tabela 1. Ficha Técnica da Preparação (Peso Bruto, Peso 

Líquido e Fator de Correção dos alimentos): Maionese 

Tradicional  

INGREDIENTES 
Medida 
caseira 

PESO 
BRUTO 

(g) 

PESO 
LÍQUIDO 

FATOR DE 
CORREÇÃO  

Gema crua 
(TBCA) 

2 unidades 108 35 3,09 

Óleo vegetal 
(TBCA)  

3 c. de sopa  54 54 1 

Vinagre (TBCA) 
½ c. de 
sopa 

10 10 1 

Sal (TBCA) 1 pitada 0,2 0,2 1 

Pimenta do 
reino (TBCA) 

1 pitada 0,1 0,1 1 

Mostarda 
(TBCA) 

1 c. de chá 
rasa 

3 3 1 

Fonte: dados do autor  

 

Tabela 2. Ficha Técnica da Preparação (Peso Bruto, Peso 

Líquido e Fator de Correção dos alimentos): Maionese de 

Liquidificador 

INGREDIENTES 
Medida 
caseira 

PESO 
BRUTO 

(g) 

PESO 
LÍQUIDO 

FATOR DE 
CORREÇÃO  

Ovo 1 unidades 54 32,5 1,6 

Óleo vegetal  
6, 1/3  c. de 

sopa  
150 150 1 

Vinagre  
½ c. de 
sopa 

10 10 1 

Sal  2 pitadas 0,2 0,2 1 

Pimenta do 
reino  

1 pitada 0,1 0,2 1 

Fonte: dados do autor 
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CONCLUSÕES  

 

Ao longo do trabalho foi possível realizar a preparação 

de duas formas distintas de maionese, tradicional e de 

liquidificador, em que o objetivo consistia em apresentar seus 

modelos de preparo, bem como as vantagens e desvantagens 

de consumo levando em consideração aspectos como 

substâncias nutritivas presentes. 

A maionese de liquidificador apresentou-se como sendo 

a formulação que obteve uma aparência similar a maionese 

comercial, se comparado a maionese tradicional. Além disso, 

destaca-se a adição de condimentos benéficos ao sabor do 

alimento e de preferência do consumidor não só com a 

finalidade de agregar características gustativas, mas também, 

como elemento antimicrobiano.  

Na operação de pré preparo houve diferenças entre o 

bater manual e com o uso do liquidificador. A maionese de 

liquidificador apresentou a consistência de emulsão em menor 

tempo em razão da alta velocidade de movimentação. No 

entanto, a maionese tradicional possuiu características 

melhores visualmente, como viscosidade, estrutura e brilho.  

É importante salientar que cada ingrediente possui uma 

função distinta e específica, eles podem contribuir ou 

desfavorecer textura, sabor, atributos sensoriais e 

microbiológicos do produto.  

Em detrimento do baixo pH, elevado teor de lipídio e 

baixa atividade de água, a maionese caracteriza-se como um 

produto relativamente resistente a ação microbiana (GOMES, 

2016). No entanto, é Importante que haja atenção acerca dos 

cuidados microbiológicos que devem ser realizados para com o 

ovo principalmente, em detrimento da possível presença de 
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Salmonella spp, mas também, para com a higienização pessoal 

devido a provável existência de coliformes fecais. 

Além disso, é fundamental que o produto seja 

armazenado em temperatura apropriada para conservação e 

aumento de sua vida útil, garantindo a segurança alimentar do 

consumidor e fazendo com que a maionese caseira não seja 

um potencial de risco para o indivíduo e sim um bom produto a 

ser consumido em razão de ser elaborado apenas com 

ingredientes naturais e sem adição de conservantes industriais 

e/ou substâncias prejudiciais. Portanto, precauções devem 

haver ao longo da preparação, manuseio, transporte e 

acondicionamento, com cautelas até mesmo para o uso de 

componentes já infectados, tendo em vista que preparações a 

base de ovo são relevantes fontes de intoxicação alimentar 

(MATSUSHIMA, 2020).  

Temos hoje como vilão dos hábitos saudáveis o 

consumo de preparações hiper calóricas e industrializadas. A 

maionese é um tipo de molho comumente utilizado pelo 

brasileiro para acompanhar desde saladas aos lanches mais 

calóricos. Devido ao alto número de conservantes e aditivos, 

torna-se mais interessante produzir sua própria maionese 

contanto que compreenda os devidos cuidados para que não 

ocorra contaminação. 

Sob diretriz dos conceitos e argumentos em Técnica 

Dietética foi possível compreender o experimento com ênfase 

em emulsificar ovos em óleo vegetal, com adição de ácido e 

temperos.  

Por fim, saber fazer sua própria maionese permite mais 

um momento prazeroso na cozinha: usar ingredientes frescos 

para preparar de fato maionese natural torna tudo melhor, pois 

estimula o ato de cozinhar e fazer preparações onde há o 
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conhecimento de todos os ingredientes e como foi efetuado 

todo o processo de preparo. 
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RESUMO:  O iogurte natural é caracterizado como aquele que 
não possui adição de outras substâncias, além das já presentes 
em sua receita. Ele apresenta uma consistência mais firme e 
um sabor suave, podendo ser consumido, por exemplo, 
acompanhando mel, frutas e compondo molhos para saladas e 
recheios. Assumindo, ser opção simples e versátil. É originado 
por meio de fermentação que consiste na coagulação proteica 
e diminuição do pH do leite, variando entre 3,6 a 4,2, sendo um 
alimento muito comum na mesa dos consumidores em todo o 
mundo. Apresenta benefícios nutricionais e também funcionais 
que podem auxiliar na restauração da microbiota intestinal, 
contribuindo para uma absorção intestinal e digestão adequada. 
Diante disto, foi elaborada uma receita funcional com o intuito 
de discorrer sobre os benefícios nutricionais e econômicos que 
o iogurte natural apresenta, além de descrever as etapas e 
técnicas utilizadas para o desenvolvimeno da preparação, a fim 
de elencar a importância tanto da utilização do iogurte natural 
no consumo humano, como a utilização da ficha técnica 
dietética como meio eficaz para o processo de produção de um 
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prato, pois irá conter as quantidades, os ingredientes e as 
técnicas de preparo de forma detalhada, auxiliando para a 
reprodução, uniformidade e praticidade da receita. 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Ficha técnica. Iogurte 

natural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A grande demanda dos consumidores em buscar uma 

alimentação mais saudável tem tornado a elaboração de 

alimentos nutritivos e saudáveis uma das maiores prioridades 

da indústria alimentícia. Nesta perspectiva, os leites 

fermentados têm se descatado por apresentar um elevado 

potencial para o desenvolvimento de novos produtos, 

principalmente por estarem associados à efeitos benéficos 

sobre a saúde, tendo em vista que o leite se trata de um 

alimento que possui um valor nutricional único, contendo 

proteínas, carboidratos e minerais, além de grande 

versatilidade para a preparação e baixo valor aquisitivo 

(BESSA; SILVA, 2019). 

Considerando as características apresentadas pelo leite, 

a obtenção de derivados como o iogurte pode ser considerada 

uma ótima estratégia para aliar à dieta. O iogurte consiste na 

coagulação e redução do pH do leite que quando transformado 

em iogurte tem o seu pH variando entre 3,6 a 4,2 e 

estabelecendo um pH final de 4,5, em que podem ser 

acrescentados ou não produtos lácteos, por fermentação láctica 

através de cultivos de microrganismos como Lactobacillus 

delbrueckii ssp., Lactobacillus bulgaricus, Streptococus 

salivarius ssp. e Streptococus themophilus. Possui algumas 

matérias primas como leite pasteurizado, leite desnatado, 
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integral em pó, nata, ou a mistura de duas ou mais matérias-

primas (ALMEIDA; DE FREITAS; DA SILVA, 2020; AZAMBUJA 

et al., 2018). 

O consumo de iogurte é crescente devido a seus 

inúmeros benefícios à saúde, como auxiliar na absorção, 

digestão e na restauração da microbiota intestinal. Além disso, 

ele pode ser acrescido de açúcares naturais, edulcorantes 

artificiais, frutas ou polpas, a fim de melhorar a aceitabilidade 

do consumidor e aumentar o valor nutricional do produto 

(AZAMBUJA et al., 2018). 

Alimentos funcionais são aqueles caracterizados assim 

como o leite, como alimentos que contém propriedades 

funcionais que auxiliam a manutenção da saúde. Ressaltando 

a importância da alimentação saudável e sobre a plena 

absorção de todos os nutrientes, além de estudos que 

demonstram que os principais ativos encontrados nos alimentos 

funcionais são capazes de auxiliar na prevenção e tratamento 

de doenças crônicas (CRUZ et al., 2017). 

São considerados iogurtes benéficos à saúde, aqueles 

que apresentam em sua composição os probióticos, 

substâncias que possuem microorganismos vivos com 

capacidade de implicar positivamente de forma fisiológica à 

microbiota intestinal, também possuindo funcionalidade na 

fermentação láctea dos iogurtes, já que conferem vantagens ao 

corpo humano, que vão além da composição química e 

nutricional (FERREIRA et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2016). 

O iogurte é um excelente alimento, além de saudável é 

rico em proteínas, lipídios, probióticos, ácido fólico, vitamina A 

e do complexo B, ferro, cálcio, fósforo, e outros minerais que 

facilmente são transferidas para o organismo cujo consumo 

pode trazer diversos benefícios para o indivíduo como auxiliar 
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na absorção, digestão, e na restauração da microbiota intestinal 

(FALCONI FILHO, 2016; SIQUEIRA; OLIVEIRA; CHAVES, 

2021).  

Diante do exposto, presente capítulo teve como objetivo 

demonstrar de forma prática e concreta a preparação de iogurte 

natural caseiro durante a aula prática da disciplina de Técnica 

Dietética ministrada no curso de Bacharelado em Nutrição, por 

meio da multiplicação (fermentação) de microrganismos no leite 

integral, descrevendo as características físico-químicas, 

sensoriais, organolépticas, benefícios nutricionais e 

econômicos de um iogurte natural caseiro, além de analisar 

rendimento e desperdício, descrevendo todas as etapas e 

técnicas utilizadas na sua preparação através da ficha técnica 

de preparo e sua importância para a padronização das 

preparações. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Materiais 

Acessórios:  

Panela de inox;  

Tigela de vidro;  

Colher grande de madeira;  

Colher média.  

Ingredientes:  

Leite integral pasteurizado 1 litro (1000 ml);  

Iogurte natural 170 gramas ( industrializado). 

Equipamentos:  

Fogão;  

Geladeira.  
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Métodos  

Seleção e pré-preparo dos alimentos:  

Inicialmente, foram selecionados todos ingredientes e os 

utensílios necessários para a execução da preparação da 

receita, na sequência, todos os materiais foram colocados em 

cima da banca, esta que passou pelo processo de assepsia que 

consiste na limpeza e higienização das superfícies para que a 

assim pudesse ser utilizada como base da preparação do 

alimento. As etapas de preparação deram-se inicialmente pelo 

pré-preparo que são as operações preliminares da submissão 

as demais etapas. É importante ressaltar que foram utilizados 

apenas dois ingredientes industriais na receita. Desse modo, 

não ocorreu a pesagem de nenhum alimento, já que o peso e a 

quantidade dos mesmos vêm descritos no rótulo para auxiliar 

na identificação da quantidade necessária para o preparo. Vale 

ressaltar que os dois ingredientes selecionados são integrais 

tanto o leite quanto o iogurte. 

Procedimento de preparo da receita: Em segundo 

momento, após todos os ingredientes da receita estarem 

devidamente separados. Sucedeu-se a continuação do 

processo de preparação da receita, nesta etapa de operação de 

união dos ingredientes foi utilizada uma panela de inox para 

comportar o leite integral (1000 ml) a fim de que houvesse a 

mudança de temperatura, e o auxílio de uma colher de madeira 

para auxiliar na junção dos dois ingredientes. Esse processo de 

aquecer o leite é essencial para união do iogurte, acontecendo 

assim a fermentação de modo adequado posteriormente como 

no estudo de Rezende e Bueno (2017) onde os processos 

foram semelhantes para a preparação do iogurte de leite de 

cabra sabor morango. 
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Fase de cocção: Para a última etapa de preparação foi 

utilizado o método de cocção seco de modo direto, isto é, o calor 

como meio de operação térmica que altera a consistência e o 

sabor do alimento. Dessa forma, foi ligado o fogo em 

temperatura média de aproximadamente 120 graus. Ademais, 

o meio de condução de calor escolhido para preparação foi uma 

panela de inox a fim de que proporcionasse uma melhor 

condução térmica. A partir disso, foi deixada a temperatura agir 

no leite por aproximadamente 5 minutos, pois a finalidade era 

apenas aquecer o líquido, e não fervê-lo. Em seguida, foi 

desligado o fogão e esperado o tempo de 5 minutos para que 

pudesse inserir o iogurte junto ao leite no processo de misturar 

até que a solução estivesse em uma consistência líquida. Na 

sequência, com o auxílio da colher passou-se a bebida para 

uma tigela de vidro com o intuito de prover o repouso em 

temperatura ambiente por 12 horas. Entre os intervalos desse 

tempo houve a ação de mexer o iogurte com a colher para 

auxiliar no processo de continuidade da produção do iogurte. 

Logo após as 12 horas de repouso, o iogurte foi colocado na 

geladeira por 2 horas para melhorar a consistência da bebida, 

e após este intervalo de tempo o iogurte está pronto para 

consumo, assemelhando-se aos processos realizados por 

Rezende e Bueno (2017). 

Ficha Técnica: 

A ficha técnica abordou os valores nutricionais de cada 

alimento utilizado na preparação a fim de quantificar as calorias 

existentes nela, assim a ficha permitiu uma análise acerca dos 

macros e micronutrientes e a energia disponível em cada um. 

Para obtenção do cálculo da composição nutricional foi 

utilizada a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TBCA) onde os cálculos foram realizados por meio do peso 
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líquido multiplicados pela medida padrão de 100 g de cada 

alimento, dispostas na TBCA. 

 De acordo com Ornellas (2006) a realização do cálculo 

do Fator de Correção (FC) utiliza-se a equação FC=PB/PL, 

onde o PB é o peso bruto (alimento na forma em que é 

adquirido) e o PL é o peso líquido (alimento depois de limpo e 

pronto para ser utilizado). Para a realização do cálculo do Índice 

de Cocção (IC) foi utilizada a equação IC=PC/PL, na qual o PC 

é o peso do alimento cozido pronto para servir e o PL é o peso 

líquido do alimento antes da cocção. Para o cálculo do 

rendimento total, foi dividido o peso da preparação total pelo 

peso médio da porção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Segundo Santos (2019), Fator de Correção (FC) diz 

respeito a perda em relação ao peso inicial do alimento 

representada pela remoção de partes não comestíveis, 

entretanto como observado na preparação do iogurte natural 

caseiro o fator de correção apresentou-se o mesmo do valor 

inicial, tendo em vista que se tratam de alimentos embalados já 

preparados para o consumo. 

A análise dos dados da preparação permitiu identificar 

quais ingredientes apresentaram maior perda de peso, sendo 

possível observar que não houveram mudanças entre os pesos 

brutos e líquidos dos ingredientes utilizados na preparação, 

conferindo fator de correção (FC). Também apresentou 

benefícios a nível socioeconômico, pois se trata de uma receita 

de valor aquisitivo significativamente mais acessível quando 

comparado ao produto em sua forma industrializada, o que 

confere maior aceitação aos consumidores por transformar a 
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preparação em um alimento acessível, nutritivo e oferecendo 

características funcionais. 

Na aula prática na disciplina de Técnica Dietética referente 

a leite e derivados, foi possível analisar as características físico-

químicas, sensoriais e organolépticas do leite durante a 

elaboração de uma preparação onde foi desenvolvido a 

preparação de iogurte natural caseiro através de uma unidade 

industrializada adicionada de leite integral UHT a fim de 

aumentar o volume final, tendo em vista que o seu rendimento 

foi o dobro ao término da preparo. 

Informações sobre dados importantes da preparação 

(Tabela 1) apresentaram que o leite integral, quando 

comparado com o iogurte natural possui valores maiores de 

macronutrientes, em relação as proteínas (P) e carboidratos 

(HCO), em contrapartida lipídios (L) do iogurte natura 

industrializado se apresentou em maior quantidade, valores 

estes que são semelhantes às propriedades do leite que é seu 

principal constituinte.  

De acordo com os dados encontrados na ficha técnica de 

preparo, pode-se observar que o iogurte natural caseiro possui 

benefícios tanto a nível nutricional (rico em proteínas), quanto 

de facilitador de ações proteicas, de enzimas digestivas e 

absorção de micronutrientes como ferro (AZAMBUJA et al., 

2019). Em relação a variável energia contida na preparação, o 

valor total por porção foi de 6,87 kcal. 
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Tabela 1. Ficha Técnica de Preparo: Peso bruto, peso líquido, 

fator de correção dos alimentos e cálculo dietético: Iogurte 

natural caseiro. 
INGRE-

DIENTES 
 PESO F.C.  

Alimento Medida 
caseira 

Bru
- 

to 

Líqui- 
do 

 En. Kcal P. 
(g) 

HCO 
(g) 

L  
(g) 

Leite 
integral 
(TBCA) 

1  
Litro 

1 
Litro 

1 
Litro 

1 154 
  

14,2 7,76 0,0 

Iogurte 
natural 
(TBCA) 

1 
Unida-

de 

170 
g 

170  
g 

1 75 10,9 2,17 0,23 

Total     229 25,1 9,93 0,23 

Total por 
porção 

    6,87 0,75 0,29 0,00
69 

Fonte: Dados do autor. FC: Fator de Correção; En. Kcal: Energia em 

Quilocalorias; P: Proteína; HCO: Carboidrato; L: Lipídeo; TBCA: Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos. 

 

 Segundo Falconi (2016), o consumo regular de iogurte 

é muito interessante do ponto de vista nutricional, considerando 

que ele disponibiliza nutrientes extremamente importantes para 

o organismo e indispensáveis à alimentação. Apresenta uma 

significativa importância por conter propriedades nutricionais 

que auxiliam na melhora do matabolismo digestivo, além de 

benefícios para todo o organismo .  

A ingestão de iogurtes ricos em probióticos é assim 

desejável, pois certas bactérias presentes no iogurte e noutros 

produtos lácteos fermentados, podem ajudar a regular o 

equilíbrio intestinal, fortalecer o sistema imunológico e suprimir 

o crescimento de microorganismos nocivos no corpo humano 

(SOUSA, 2019). 

 Sabe-se que o leite é um alimento nutritivo, tendo sua 

parte proteica constituída por proteínas insolúveis (caseínas) e 
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solúveis (proteínas do soro do leite, conhecidas como whey 

protein), a literatura traz que a proteína do leite vem sendo muito 

utilizada em várias pesquisas demonstrando efeitos anti-

osteoporóticos, aumento da tolerância alimentar, melhora da 

função intestinal e resultados na supressão do volume de 

tumores mamários e na modulação das propriedades 

imunológicas (COSTA et al., 2021). 

O iogurte é um dos derivados do leite com uma das 

melhores margens de rentabilidade (AZAMBUJA et al., 2019). 

Nessa perspectiva, foi avaliado o custo-benefício de consumir 

iogurte natural caseiro, uma vez que se pode aumentar a sua 

quantidade ao adicionar o leite e realizar a fermentação (Tabela 

3). 

Com base nisso, segundo Azambuja e colaboradores 

(2019) a desnaturação proteica do iogurte natural caseiro 

ocorre devido a coagulação e diminuição do pH do leite, 

variando entre 3,6 a 4,2 e devido seu pH altamente ácido sua 

produção possui maior segurança contra infecções e 

manifestações microbiológicas patogênicas na qual permite 

com que as culturas de Streptococcus Thermophilus e 

Lactobacillus Bulgaricus, presentes na mistura do leite morno 

e iogurte natural possam se proliferar durante 8 ou 12 horas 

dando origem ao sabor característico do derivado, e após esse 

processo, essa mistura é aquecida próxima ao ponto de 

fervura, possibilitando assim, a eliminação de microorganismos 

indesejáveis e ao ser atingido a temperatura de 45º C, o iogurte 

estará ideal para proliferação adequada. 

Sendo assim, a preparação obteve gasto total de 6 reais 

e 59 centavos sendo utilizados 100% na receita. Diante disso, 

por meio dos valores encontrados durante a preparação, foi 

possível calcular o rendimento e a perda dos alimentos com 
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intuito de verificar se a preparação apresentaria algum prejuízo 

a nível nutricional. Registrou-se também os índices de cocção 

para os ingredientes após a cocção por calor seco direto ao 

cozinhar a mistura no fogão, achados estes representados na 

Tabela 2. 

  

Tabela 2. Ficha Técnica de Preparo: Custo-mercado e 

fração, cálculo dietético e fator de cocção: Iogurte natural 

caseiro. 
INGREDI- 

ENTES 
 CUSTO     F. C. 

 
Alimento Total 

com- 
prado 

Merca- 
do 

Fração Quanti-
dede 

utilizada 

Rendi- 
mento 

(%) 

Per-
da 
(%) 

 

Leite 
integral 
(TBCA) 

1 L R$ 3,80 R$ 3,80 1 L 100 0 1 

Iogurte 
natural 
(TBCA) 

170 g R$ 2,79 R$ 2,79 170 g 100 0 5,8 

Total  R$ 6,59 R$ 6,59  100 0  
Total por 
porção 

 R$ 0,21 R$ 0,21  3 97  

Fonte: Dados do autor. F.C: Fator de Cocção; TBCA: Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos.  

   

Os valores totais e por porção apresentaram os mesmos 

percentuais, uma vez que o iogurte natural caseiro foi feito 

pensando em atender as necessidades nutricionais de apenas 

uma pessoa, rendendo uma porção. 

Levando em consideração o salário mínimo atual 

brasileiro no valor de R$ 1.100,00 foi pensado em elaborar uma 

preparação de baixo custo e acessível para que todas as 

pessoas de uma renda variável menor tenham acesso a este 

tipo de alimento, uma vez que, este mesmo produto por 

processos industrializados é bem mais caro. Como vistos no 
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estudo de Rezende e Bueno (2017) trata-se de um produto de 

excelente característica sensorial, bastante diversificado, de 

boa aceitabilidade, e que apresenta uma das melhores 

margens de rentabilidade para o fabricante de produtos 

lácteos, devido ao fato de não passar por nenhum processo de 

concentração, já que alguns ingredientes como polpas de 

frutas são acrescentadas.  

 As Fichas Técnicas de Preparação (FTPs) são recursos 

utilizados para garantir que uma mesma preparação seja 

fornecida com a mesma qualidade e características sensoriais, 

independente de quem a tenha preparado. Auxilia também o 

nutricionista na formação da lista de compras e aquisição dos 

itens, para que não falte nenhum ingrediente necessário para 

a preparação do prato, no dimensionamento do volume de 

compras, no cálculo do custo da preparação/refeição e no 

controle de gastos, objetivando manter o mesmo padrão de 

custos e preços de venda (NASSIF; SILVA; SERPA, 2017). 

Além disso, as FTPs auxiliam na padronização do processo de 

produção de refeição, contribuindo para o treinamento e 

aperfeiçoamento de funcionários, eliminando a interferência 

por dúvidas e facilitando o planejamento do trabalho diário.  

A elaboração da FTP deve ser de maneira simples e 

prática para obtenção de uma preparação culinária, devendo 

apresentar os seguintes dados: Ingredientes, Peso Bruto (PB) 

e Peso Líquido (PL), Per Capita (PC), número de porções, 

Fator de Correção (FC), custo unitário de cada ingrediente, 

custo da preparação pronta, custo da porção, modo de 

preparo, tempo total de preparo, incluindo o pré-preparo e 

preparo, valor calórico total da porção e composição nutricional 

da preparação incluindo macro e micronutrientes (CABRAL; 

MORAIS; CARVALHO, 2013). 
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Vale ressaltar que devido a sua flexibilidade e objetivo, a 

FTP não possui um modelo específico, sendo imprescindível 

para a sua elaboração realizar a pesagem dos ingredientes e 

transformá-los em medidas caseiras, além de padronizar os 

utensílios, capacitar e sensibilizar a equipe para a sua execução 

de modo que qualquer pessoa que repetir o processo consiga 

obter valores e resultados similares (MENDES et al., 2016). 

Os dados obtidos na preparação do iogurte natural 

caseiro foram registrados na Tabela 3 e as variáveis contidas 

nela, como: ingredientes e custo auxiliam para a elaboração da 

receita e o valor financeiro que será gasto, uma vez que 

permitem a mensuração da lista de compras quanto aos itens 

necessários, no momento em que se dimensiona a quantidade 

dos ingredientes a serem utilizados na preparação da receita, 

afirmações estas que condizem com o que Gonçalves e 

colaboradores (2021) dizem em seu estudo que a FTP auxilia 

no levantamento de dados com vista ao gerenciamento do 

custo de cada preparação e o gerenciamento do estoque dos 

insumos necessários para a elaboração das receitas.  

Já o índice de peso do alimento, o qual  permite o registro 

dos cálculos referentes ao peso bruto (PB) e peso líquido (PL) 

favorece a obtenção de dados para a alimentação da Ficha 

Técnica Gerencial (NASSIF; SILVA; SERPA, 2017; SEIBEL, 

2020; VIANNA, et al., 2018). O item cálculo dietético contribui 

para a determinação do valor nutricional da preparação que 

pode incluir dados sobre os macro e micronutrientes afim de 

apontar os benefícios que aquele alimento pode proporcionar 

ao organismo humano e suas calorias totais e por porção, 

possibilitando fornecer dados completos referente ao alimento 

ofertado ao consumidor final.  
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Tabela 3. Ficha Técnica de Preparo: Iogurte natural 

caseiro. 
NOME DA PREPARAÇÃO: Iogurte natural caseiro                 Data: 04/08/2021 

INGREDIENTES PESO(g) FC CUSTO 
Alimento Medida 

caseira 
Bruto Líquido  Mercado Fração 

Leite integral 
(TBCA) 

1 Litro 1000 
g 

1000 g 1 R$ 3,80 R$ 3,80 

Iogurte natural 
(TBCA) 

1 
Unidade 

170 g 170 g 1 R$ 2,79 R$ 2,79 

TOTAL  1170 
g 

1170 g  R$ 6,59  

TOTAL POR 
PORÇÃO 

 

    0,21 0,21 

CÁLCULO 
DIETÉTICO 

 

En. Kcal P. (g) HCO 
(g) 

L 
(g) 

Fibra 
(g) 

 

Leite integral 
(TBCA) 

154 7,03 14,2 7,76 0,0  

Iogurte natural 
(TBCA) 

75 3,12 10,9 2,17 0,23  

TOTAL 229 10,15 25,1 9,93 0,23  
TOTAL POR 

PORÇÃO 
6,87 0,30 0,75 0,29 0,0069  

PESO COZIDO: 1000 g 
PESO/PORÇÃO: 30 g 

PORÇÃO: N:33 
DENSIDADE ENERGÉTICA: 229 

Fonte: Dados do autor. FC: Fator de Correção; En. Kcal: Energia em 

Quilocalorias; P: Proteína; HCO: Carboidrato; L: Lipídeo; TBCA: Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos. 

 

Com base nisso trata-se de uma receita de baixo custo 

financeiro e de fácil preparo e acesso. Por apresentar poucos 

ingredientes, é uma receita prática e simples de realizar onde o 

seu único ponto negativo é o tempo de preparação, tendo em 

vista que são 12 horas de repouso necessárias para formação 

completa do iogurte, pois é através desse processo que se 

inicia a fermentação para mudança de consistência do produto.  
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Ademais, foi observado que não houve alterações nos 

pesos brutos e líquido dos ingredientes o que significa que é 

uma receita que não há basicamente nenhuma perda de 

ingredientes, visto que apresenta um ótimo rendimento sendo 

um ponto positivo a somar com o valor dos ingredientes que 

não são caros.  

Portanto, através dos dados obtidos para realização da 

ficha técnica, foi demonstrado que o iogurte natural caseiro 

apresenta benefícios em relação aos aspectos nutricionais pois 

além de ser rico em nutrientes, também se trata de um alimento 

com características funcioanis, por ter elevado teor de 

proteínas, carboidratos e microorganismos. Em contrapartida, 

vale ressaltar que é um alimento que apresenta baixa 

quantidade de fibras. 
 

CONCLUSÕES  

 

Por fim, foi possível observar com a realização da 

receita, o processo de fermentação através da coagulação do 

leite, e que por produto final foi obtido uma receita nutritiva, que 

pode ser ingerida com associação de frutas, geleia, cereais e 

frutas secas, apresentando assim uma receita muito versátil e 

diversificada.  

Além de se tratar de uma preparação de baixo custo, 

sendo acessível a todos os consumidores. Ressaltando a 

importância de preparações assim que sejam nutricionalmente 

saudáveis e rentáveis ao bolso do consumidor, tendo em vista 

que o cenário atual brasileiro se encontra crescente em todos 

os aspectos, principalmente alimentício.  

A partir dos dados obtidos na preparação e análise do 

iogurte natural caseiro, foi construída uma ficha técnica desta 
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preparação para informar os dados obtidos durante o processo. 

O iogurte natural apresentou um rendimento de 100% dos 

ingredientes, sendo interessante por priorizar a importância do 

desperdício dos alimentos, composto marjoritariamente de 

proteínas e carboidratos.  

Conclui-se que as FTPs são um excelente instrumento 

para a padronização de receitas, reprodução de preparações 

culinárias em maiores quantidades e para o planejamento e 

análise de preparações e cardápios. Vale salientar que a 

padronização das ações durante uma preparação beneficia, 

além do empresário, os clientes e os trabalhadores do ramo 

culinário, tendo em vista a competitividade que existe em todos 

os ambientes de trabalho, exigindo formas eficientes de 

desempenho, assim, com a implementação da ficha técnica de 

preparação e as demais fichas necessárias para o 

gerenciamento das atividades, indubitavelmente o serviço de 

alimentos estará à frente dos negócios.  

Sendo importante registrar que uma das causas de 

falência dos empreendimentos gastronômicos, é a ausência de 

gerenciamento que visam o preparo adequado dos alimentos, 

planejamento das ações e gestão do serviço. Diante do exposto 

finaliza-se a discussão chamando a atenção para a aplicação 

da ficha técnica de preparação como ferramenta de adesão à 

padronização do serviço, como também a reprodução desta 

preparação do iogurte natural que traz benefícios nos âmbitos 

de qualidade nutricional para os indivídos que a consomem e 

custo benefício. 
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RESUMO: Atualmente com a mudança dos padrões 
alimentares e do estilo de vida da população brasileira, as 
unidades de alimentação e nutrição passaram a serem mais 
vistas e procuradas. Com isso, o cardápio tornou-se fator 
essencial para promoção da saúde e qualidade de vida para os 
comensais. O objetivo do estudo foi avaliar qualitativamente os 
cardápios do Restaurante Popular no município de Santa Cruz-
RN. Trata-se de um estudo piloto realizado em um restaurante 
popular localizado em Santa Cruz –RN. Para análise foram 
considerados os cardápios dos meses de março e abril de 2021, 
totalizando 45 dias, por meio do método AQPC e da 
recomendação do tipo de processamento do Guia Alimentar 
para População Brasileira. A partir da análise do AQPC 
verificou-se que a oferta de folhosos, frutas, carnes gordurosas 
e doces foi “péssima”, cores iguais “ruim”, preparações ricas em 
enxofre “regular”, fritura e doce + fritura “ótima”. Quanto ao tipo 
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de processamento, preparações com alimentos in natura e 
minimamente estiveram com frequência diária; processados + 
ultraprocessados, razoavelmente; e in natura e minimamente + 
ultraprocessados, mais da metade dos dias (n=30). Conclui-se 
que o cardápio do ponto de vista qualitativo, necessita de 
ajustes e melhorias a fim de tornar o cardápio uma importante 
ferramenta de educação alimentar e nutricional, assim como, 
promover a disseminação de hábitos saudáveis.   
Palavras-chave: Avaliação qualitativa. Restaurantes. 

Educação alimentar e nutricional. Alimentação institucional.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A mudança no estilo de vida e o novo padrão alimentar 

instalado na população brasileira nas últimas décadas, 

desencadeou no aumento da ingestão de alimentos com alto 

valor calórico, gorduras saturadas, açúcares e baixa de frutas, 

verduras e legumes. Em consequência, o ambiente de 

alimentação passou por transição, e por isto, os restaurantes 

tornaram-se o novo lugar recorrente de refeições (BENVINDO; 

PINTO; BANDONI, 2017).  

Diante disso, o programa de governo de restaurantes 

populares é uma importante rede de proteção do poder público, 

no qual busca adentrar um território de grande circulação de 

pessoas que realizam refeições fora de casa. Por este motivo, 

o programa tem sua importância, pois visa ampliar a oferta de 

refeições prontas e saudáveis a baixo custo, para assim, reduzir 

ao máximo o número de pessoas em insegurança alimentar, 

além de ser uma ferramenta de garantia a inclusão social 

(CALAZANS et al., 2019). 

Com o grande quadro de obesidade instalada no Brasil, 

além de doenças crônicas, ateroscleróticas e câncer, o 
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planejamento de cardápio nas unidades de alimentação e 

nutrição, passa a ter um olhar diferente, e por isso, é perceptível 

a existência da necessidade de repensar nas condutas 

aplicadas nestas instituições. Sendo assim, hábitos saudáveis 

devem ser praticados e incentivados desde o momento da 

infância, e no que diz respeito aos excessos, mudanças na 

qualidade dos alimentos são pontos estratégicos e essenciais 

(GALVÃO et al., 2019). 

Por conseguinte, as unidades de alimentação coletiva, 

como os restaurantes populares passaram a ser mais vistas, e, 

portanto, esta instituição especifica, resulta em papel 

fundamental na oferta de refeições balanceadas advindas, 

principalmente, da agricultura familiar. Deste modo, as 

unidades têm como finalidade garantir a qualidade higiênico-

sanitária e de preparo dos alimentos, e nesse âmbito, os 

cardápios devem ser pensados com responsabilidade, pois é 

ferramenta essencial na promoção de saúde (OLIVEIRA; 

LIBOREDO, 2018; PORTELLA; BASSO; MEDINA, 2013).  

Sabendo, que o cardápio é instrumento de educação 

alimentar e nutricional capaz de trazer a tona, características 

importantes que suprem as necessidades nutricionais dos 

comensais, faz-se necessário uma busca constante de 

qualidade nutricional e sensorial. Deste modo, a elaboração de 

cardápios deve ser realizada por profissionais nutricionistas 

habilitados, a fim reconhecer uma alimentação adequada, por 

isto, estes quando aliados a instrumentos de avalição qualitativa 

e conhecimento das necessidades dos comensais, oferecem 

menus com resultados eficientes (MAIA et al., 2020). 

Entretanto, como forma de melhor avaliar os cardápios 

ofertados em uma instituição, o método de Análise Qualitativa 

das Preparações do Cardápio (AQPC) auxilia na detecção de 
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falhas e definições de soluções no planejamento, a fim de 

atender as necessidades nutricionais e sensoriais dos 

comensais. Para isso, tais aspectos são considerados: hábitos 

alimentares; técnicas de preparo; oferta de frutas e verduras, 

assim como, predominância de alimentos caracterizados 

saudáveis; variedade e cores, necessidades nutricionais; 

qualidade higiênica-sanitária, e dentre outros, a fim de 

identificar características nutricionais e sensoriais das 

preparações (PROENÇA et al, 2008; BALESTRIN et al., 2019; 

COUTINHO, 2017). 

Desta maneira, vale salientar que o conjunto de uma 

gestão e um planejamento inadequado do menu traz alguns 

prejuízos à longo prazo para a saúde dos comensais. Nesse 

ínterim, alterações que violem a qualidade dos alimentos, como 

a inserção de preparações e ingredientes em excesso que 

comprometam a saúde através da disponibilização nas 

refeições, são estratégias que interferem diretamente na 

qualidade dos cardápios (SILVA, 2019). 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar de forma 

qualitativa as preparações do cardápio do almoço do 

Restaurante Popular do município de Santa Cruz – RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo piloto a partir da avaliação 

qualitativa das preparações que compõem o almoço de uma 

unidade de alimentação e nutrição institucional, na qual 

desempenha atividades dentro do programa de Restaurantes 

Populares. 
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CARACTERIZAÇÃO DA UAN 

 

O Restaurante Popular, unidade de alimentação e 

nutrição (UAN) estudada, faz parte do programa de governo do 

RN de Restaurantes Populares integrado com ações e 

ferramentas do Fome zero, no qual é localizado no centro do 

município de Santa Cruz – RN. A UAN atende majoritariamente 

o público de idosos, estudantes e de baixa renda, é coordenada 

por uma profissional nutricionista, servindo em média 1000 (mil) 

refeições diárias, com funcionamento de segunda a sexta 

apenas pela parte da manhã. 

O cardápio servido no almoço se enquadra em padrão 

popular: salada cozida ou crua, prato proteico, prato base – 

feijão e arroz, guarnição, sobremesa – variando entre doce ou 

fruta e complemento de suco. Sendo importante ressaltar que, 

é uma unidade com modalidade de serviço de posicionamento 

controlado realizado pelos colaboradores. 

 

COLETA DE DADOS 

 

Os cardápios avaliados foram obtidos por intermédio da 

nutricionista, assim como informações de conhecimento do 

âmbito de trabalho, manuseio dos alimentos e preparação da 

refeição. Além disso, a lista dos menus são referentes há dois 

meses - março e abril, do ano de 2021.  

Desta maneira, foram contabilizados todos os dias de 

funcionamento da empresa durante o mês, de modo que, no 

mês de março foram ativos 23 dias e no mês de abril 22 dias, 

totalizando assim, 45 dias de análise de cardápios.  
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DO 

CARDÁPIO (AQPC) 

 

Para avaliação qualitativa utilizou-se o método proposto 

por Veiros & Proença (2003), avaliação qualitativa das 

preparações do cardápio – AQPC. 

O método AQPC foi aplicado nas preparações referente 

ao almoço dos meses de março e abril de 2021, analisando os 

itens sob os critérios pré-estabelecidos na avaliação qualitativa, 

dos cardápios diários, semanais e mensais servidos no 

restaurante popular. Deste modo, critérios e etapas são 

especificados para aplicação do AQPC: 

1° etapa: Seleção dos itens para análise qualitativa das 

preparações que compõem os cardápios, isto é, quais são as 

preparações que serão analisadas de acordo com os critérios.  

2° etapa: avaliação dos itens, diariamente, de acordo 

com os critérios pré-estabelecidos pelo método: 

Presença de frutas: oferta de uma porção de frutas por 

refeição. 

Presença de folhosos: oferta de uma porção de 

folhosos por refeição. 

Combinações de cores de todas as preparações do 

cardápio diário: classificado de acordo com a harmonia de 

cores no prato, sendo este determinado quando cores 

semelhantes entre as preparações. 

Presença de alimentos ricos em enxofre: presença de 

pelo menos dois alimentos sulfurados no cardápio diário, exceto 

o feijão – alimento presente na mesa dos brasileiros todos os 

dias.  

Carnes gordurosas: foi considerada cortes de carnes 

mais gordurosos presentes nas preparações. 
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Técnicas de cocção: foram consideradas como eram as 

técnicas empregadas para o preparo das refeições, sendo 

julgada a técnica de fritura por imersão. 

Presença de doces: considerou-se a presença de 

sobremesas e preparações prontas à base de açúcar. 

3° etapa: avaliação semanalmente, o qual consiste da 

união das análises diárias, de acordo com o número de dias 

referentes aos dias analisados diariamente. 

4° etapa: avaliação mensal, o qual agrupa as 

informações dos dados mensais, para posteriormente serem 

tabulados de acordo com os dias de cardápio analisados 

durante o mês. 

Além da avaliação qualitativa, de acordo com a análise 

dos itens propostos no método AQPC, realizou-se suas 

determinadas classificações por meio de Prado et al. (2015), 

sendo distribuído em dois grupos: 

Aspectos positivos: oferta de folhosos e frutas, com 

critérios de classificação especificados no quadro 1.  

 

Quadro 1. Critérios de classificação dos aspectos positivos do 
AQPC.  

Ótimo ≥90% 

Bom 75 a 89% 

Regular 50 a 74% 

Ruim 25 a 49% 

Péssimo <25% 
Fonte: Prado et al., (2015). 

 

Aspectos negativos: presença de cores iguais, duas ou 

mais preparações ricas em enxofre, oferta de carne gordurosa, 

fritura e doce + fritura no mesmo dia, com critérios de 

classificação especificados no quadro 2. 
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Quadro 2. Critérios de classificação dos aspectos negativos.  

Ótimo ≥10% 

Bom 11 a 25% 

Regular 26 a 50% 

Ruim 51 a 75% 

Péssimo <75% 

 
Fonte: Prado et al., (2015). 

 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS ITENS ALIMENTÍCIOS DE 

ACORDO COM O GUIA ALIMENTAR PARA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA  

 

A fim de subsidiar e ampliar a análise dos cardápios 

acima, foi realizada a identificação da frequência da oferta de 

preparações com alimentos in natura, minimamente 

processados, processados e ultraprocessados, segundo a 

classificação do Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014). Para análise desta ocorrência, foram coletados 

os dados dos ingredientes das preparações.  

Deste modo, foi feita uma adaptação do AQPC Escola 

proposto por Veiros & Martinelli (2012), a fim de aprimorar a 

pesquisa em questão e facilitar a aplicação. Sendo assim, 

utilizou-se a classificação do tipo de processamento dos 

alimentos em agrupamento, no qual alguns critérios e etapas 

foram seguidos: 

1° etapa: Seleção dos critérios e agrupamento para 

análise qualitativa das preparações, segundo o Guia para 

População Brasileira (2014):  

 Alimentos in natura ou minimamente processados: 

são alimentos obtidos de plantas e que não sofreram quaisquer 
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alterações por meio de processamento industrial, para chegar 

à mesa dos indivíduos.  

Alimentos processados: são alimentos in natura que 

sofreram adição de sal, açúcar, óleo ou ingredientes culinários 

para aumentar a palatabilidade e a vida útil desses alimentos.  

Alimentos ultraprocessados: são produtos formulados 

pela indústria de alimentos, por meio de derivados e 

substâncias extraídas destes, além de algumas sintetizadas em 

laboratórios.  

Desta maneira, a partir da definição dos tipos de 

processamento, foi realizado o agrupamento destes, sendo 

eles:  

° Preparações com alimentos in natura ou 

minimamente processados + Processados 

° Preparações com alimentos processados + 

Ultraprocessados 

° Preparações com alimentos ultraprocessados + in 

natura ou minimamente processados 

2° etapa: avaliação dos itens, diariamente, de acordo 

com os critérios pré-estabelecidos acima. 

3° etapa: avaliação semanal, o qual consiste da união 

das análises diárias, de acordo com o número de dias 

referentes aos dias analisados diariamente. 

4° etapa: avaliação mensal, o qual agrupa as 

informações dos dados mensais, para posteriormente serem 

tabulados de acordo com os dias de cardápio analisados 

durante o mês. 
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TABULAÇÃO DOS DADOS  

 

Os dados foram tabulados por intermédio do programa 

de planilhas Microsoft Excel versão 2010®, em uma frequência 

relativa e absoluta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 encontra-se descrito os resultados da 

avaliação qualitativa dos cardápios, de acordo com Veiros & 

Proença (2003).  

 
Tabela 1. Classificação dos critérios do AQPC segundo Veiros 
& Proença (2003), analisados nas preparações do almoço do 
Restaurante Popular/ Santa cruz – RN, 2021.  

Mês 

n 

de 

dia

s 

Frut

a 

Folho

so 

Core

s 

igua

is 

Ricos 

em 

enxof

re 

Carne 

gorduro

sa 

Doce 
Fritu

ra 

Doce 

+ 

Fritu

ra 

Março 23 5 3 12 7 22 18 0 0 

Abril 22 4 5 15 8 23 18 1 1 

Total 

de 

dias 

45 7 8 27 15 45 36 1 1 

Ocorrência 

(%) 
15,6 17,8 60 33,3 100 80 

2,

2 
2,2 

Fonte: Autoria própria, 2021.  

 

Na tabela 2 a seguir são destacadas a classificação de 

acordo com Prado et al, (2015), do percentual de ocorrência dos 

meses analisados. 
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Tabela 2. Síntese da classificação do percentual de ocorrência 
dos meses de março e abril de 2021, de acordo com Prado et 
al, (2015), Restaurante Popular/Santa cruz – RN, 2021.  

Itens % de ocorrência Classificação 

Oferta de folhosos 17,8 (n=8) Péssimo 

Oferta de frutas 15,6 (n= 7) Péssimo 

Cores iguais 60,0 (n=27) Ruim 

Preparações ricas em enxofre 33,3 (n=15) Regular 

Carne gordurosa 100,0 (n=45) Péssimo 

Fritura 2,2 (n=1) Ótimo 

Doce 80,0 (n=36) Péssimo 

Fritura + Doce 2,2 (n=1) Ótimo 

Fonte: Autoria própria, 2021.  

 

Conforme a análise AQPC realizada, percebeu-se que a 

oferta dos aspectos positivos, classificados por Prado et 

al.,(2015) foi muito baixa,  sendo classificado como “péssimo”. 

Por conseguinte, as frutas estão disponíveis apenas um dia da 

semana – segunda-feira, o que justifica-se devido ao baixo 

poder de aquisição por parte da unidade, além do grau de 

maturidade avançada no recebimento. Logo, a oferta de 

folhosos apresenta-se em média em 17,89% dos dias, e por 

isto, expõe uma disponibilidade muito baixa em seu cardápio.  

Desta maneira, Souza (2021) apresenta em seu estudo 

que ao analisar os cardápios do restaurante popular do ano de 

2019, percebeu que a oferta de folhosos teve uma ocorrência 

de 93% e frutas de 45% dos dias, distinto do resultado do 

presente trabalho. No entanto, quando analisados os cardápios 
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do ano de 2021, observou-se que os folhosos apresentaram-se 

como “péssimo” devido à frequência de apenas 16% dos dias, 

corroborando com nosso estudo, e as frutas como “ruim” por 

ocorrência de 41% dos dias.  

Essa análise é reforçada por estudo de Pinto et al., 

(2020), que afirma a ocorrência de frutas  em 0% dos dias  e 

folhosos em 20%, classificando como péssima, no qual diverge 

parcialmente do estudo de Campos et al., (2021) em que a 

oferta de folhosos é presente em 100% dos dias e a de frutas 

em nenhum dos dias de cardápio analisado (0%).  

À vista disso, a presença de folhosos e frutas 

classificados como pontos positivos são itens necessários para 

compor um cardápio, no qual buscam contribuir para uma maior 

disponibilidade de vitaminas, fibras e minerais importantes para 

o bom funcionamento do organismo (COUTINHO, 2017).  

Em relação aos aspectos negativos do cardápio, os itens 

de fritura e doce + fritura mostraram-se presentes em apenas 1 

dos 45 dias analisados, classificando-os como “ótimo”. Em 

estudo de Souza (2021) observou-se uma equivalência quanto 

a esta oferta, no qual apenas 1 dia foi apresentado a fritura, 

ressaltando assim, uma ocorrência mínima que ocasiona em 

impactos não significativos para a saúde dos comensais, além 

do mais, a presença constante de frituras resulta em um alto 

consumo de gorduras, o que gera condições de risco 

cardiovascular (CAMPOS et al., 2021). 

Segundo Proença et al., (2008) e Brasil (2014) a oferta 

de técnicas mais saudáveis como o grelhado, assado, 

vaporizado e cozido são opções que trazem mais benefícios 

para a saúde dos comensais, devido a fritura absorver grandes 

quantidades de gorduras, além de que esses meios mais 

positivos, favorecem a qualidade nutricional e sensorial dos 
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preparações, devendo serem preferencialmente adotados na 

elaboração de um cardápio. 

Entretanto, a presença de doces (80%) e carnes 

gordurosas (100%) foi bastante frequente no cardápio e ambos 

foram classificados como “péssimo”. Desta maneira, os doces 

estiveram presentes em todos os dias que não apresentaram 

frutas, ou seja, exceto na segunda feira, e as carnes gordurosas 

estiveram presentes em todos os dias da semana, no qual 

destaca-se preparações como almôndegas, linguiça, feijoada, 

bisteca, carnes com cortes dianteiros e dentre outros.  

Segundo Carneiro (2020) em análise de cardápio de uma 

unidade terceirizada observou que a oferta de doces era 

presente em todos os dias e a de carnes gordurosas em 45% 

dos dias, o que contribui para um cardápio com elevada 

quantidade de gorduras saturadas e colesterol. Isto pode 

contribuir para o aumento do risco de doenças 

cardiovasculares, obesidade, doenças como o câncer e 

arterioscleróticas.  

Em outro estudo, Fassina et al., (2019) também observou 

uma oferta elevada de doces, o que torna-se risco para a 

presença de comorbidades, além de baixa ocorrência de carnes 

gordurosas o qual contribui para redução de gorduras no 

cardápio. 

Em relação às preparações ricas em enxofre, estas 

apresentaram-se em 33,3% dos dias e de cores iguais em 

60,0%, classificadas respectivamente em “regular” e “ruim”. Em 

estudo realizado por Ramos et al., (2020) as cores iguais 

também estiveram presentes, todavia referindo-se, a 10,7% dos 

dias – sendo este “bom”, o qual torna-se interessante pois 

auxilia na diminuição da monotonia favorecendo a diversidade 



ANÁLISE QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DO CARDÁPIO DE UM 

RESTAURANTE POPULAR: UM ESTUDO PILOTO 

242 
 

de alimentos, todavia, as preparações ricas em enxofre 

corroborou com o estudo classificando-a como “regular”. 

À vista disso, alimentos sulfurados representam 

desconfortos gástricos quando sua ingestão diária não é 

limitada, sendo assim, o enxofre presente nos alimentos é o 

grande responsável por tal fato (BOA MORTE; LIRA; 

FONSECA, 2021). Diferindo do presente estudo, Ramírez et al., 

(2016) percebeu ao analisar o cardápio de um restaurante 

popular de São Paulo que o item de preparações ricas em 

enxofre manteve-se dentro da classificação “bom” com 20,7% 

dos dias, ou seja, uma ocorrência razoavelmente baixa, além 

do mais, a monotonia de cores esteve frequente em 41,4% dos 

dias, julgando acima da faixa - “regular”.  

Com a avaliação qualitativa do AQPC é possível verificar 

como foi planejado a disposição dos alimentos e a diversidade 

das preparações no cardápio, para assim, intervir e trazer 

resultados de melhorias de qualidade de vida e bem estar dos 

comensais.  

Nas tabelas 3 e 4 encontram-se os resultados da 

avaliação qualitativa dos cardápios, de acordo com a adaptação 

realizada a partir de Veiros & Martinelli (2012). 

Na análise dos cardápios constatou a presença diária 

(100%) de preparações com alimentos in natura e minimamente 

processados – cebola, alho e cheiro verde, em conjunto com 

alimentos processados, no qual dentre elas está o feijão, o arroz 

e as guarnições, contribuindo para tal fato.  
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Tabela 3. Frequência de preparações do mês de março que são 
ofertadas no restaurante popular, segundo categorias do guia 
alimentar de acordo com o tipo de processamento - Restaurante 
Popular/Santa cruz – RN, 2021.  

Semana 

n 

de 

dias 

Preparações 

com in natura 

ou 

minimamente 

processados 

+ 

Processados 

Preparações com 

processados + 

Ultraprocessados 

Preparações 

ultraprocessados 

+ in natura ou 

minimamente 

processados 

Semana 

1 
5 5 1 4 

Semana 

2 
5 5 1 2 

Semana 

3 
5 5 1 4 

Semana 

4 
5 5 3 4 

Semana 

5 
3 3 1 2 

Total de 

dias 
23 23 7 16 

Ocorrência 

(%) 
100 30,4 69,6 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Frequência do processamento dos alimentos, segundo 
classificação do Guia Alimentar Brasileiro - Restaurante 
Popular/Santa cruz – RN, 2021.  

Semana 

n 

de 

dias 

Preparações 

com in natura 

ou 

minimamente 

processados 

+ 

Processados 

Preparações com 

processados + 

Ultraprocessados 

Preparações 

ultraprocessados 

+ in natura ou 

minimamente 

processados 

Semana 

1 
2 2 1 2 

Semana 

2  
5 5 1 4 

Semana 

3 
5 5 2 3 

Semana 

4  
5 5 1 2 

Semana 

5 
5 5 3 3 

Total de 

dias 
22 22 8 14 

Ocorrência 

(%) 
100 36,4 63,6 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Preparações com alimentos processados em união com 

os ultraprocessados tiveram prevalência razoavelmente baixa, 

com média de 7 dias (33,4%). Em caso distinto, as que 

apresentaram alimentos in natura e minimamente em conjunto 

com ultraprocessados tiveram uma frequência média de 15 

dias, equivalente a 66,6% dos dias de cardápio analisado, 

podendo assim, ser considerada uma periodicidade elevada, 

devido aos riscos que os alimentos ultraprocessados podem 

trazer aos comensais.  
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Desta maneira, foi possível observar pontos positivos, 

como a alta frequência de preparações com alimentos de menor 

processamento, mas também uma prevalência de utilização de 

alimentos com alto teor de processamento, o que resulta em 

preocupação do impacto que pode gerar na saúde dos 

indivíduos.  

Silva (2019), em seu estudo, observou que a presença 

de alimentos processados/ultraprocessados foi considerada 

uma prática negativa, o qual reflete em uma preocupação 

devido o consumo excessivo destes, retratar em aumento dos 

riscos de comorbidades, principalmente as doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT). 

Segundo Oliveira (2018) ao analisar os alimentos de 

acordo com o tipo de processamento em restaurantes 

populares, identificou que não havia uma frequência tão 

elevada de processados e ultraprocessados nas preparações, 

enquanto os in natura e minimamente se sobressaia em todos 

os dias, o que corrobora com o que foi encontrado neste estudo. 

Todavia, tal oferta reflete em uma inquietação quanto à 

presença do profissional nutricionista em UAN 's reforça que 

apenas preparações consideradas saudáveis são ofertadas.  

Deste modo, a UAN em questão conta com uma 

profissional nutricionista responsável, entretanto, esta não 

interfere no planejamento dos cardápios e nas escolhas dos 

gêneros alimentícios, por motivo de a empresa terceirizada só 

contrata-la para auxílio do preparo dos alimentos. À vista disso, 

cabe ao profissional demonstrar o seu papel dentro do 

programa e vislumbrar o quanto é importante a alimentação 

saudável para pessoas em situações de vulnerabilidade.  

No entanto, a presença de um profissional nutricionista é 

de suma importância nos locais de UAN’s para realizar 
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educação alimentar e nutricional, planejamento dos cardápios, 

treinamentos com colaboradores, ofertar refeições saudáveis e 

com diversidade de nutrientes, a fim de preservar a qualidade 

nutricional e sensorial e contribuir para aspectos e condutas 

benéficas para a saúde dos comensais (GALVÃO et al., 2019). 

O Guia para População Brasileira ressalta a importância 

de limitar o consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados, e dar preferência aos in natura e 

minimamente processados, por motivo de ser alimentos mais 

naturais, oriundos das plantas ou animais, e consumidos em 

sua forma original (BRASIL, 2014). 

Com as mudanças nos padrões alimentares e de saúde 

no mundo, a utilização frequente de alimentos ultraprocessados 

passou a ser a nova forma de ingredientes das preparações, o 

qual segundo pesquisas de Calazans et al., (2018) os 

restaurantes populares situados no Rio Grande do Norte são 

alvos de impossibilidades no que condiz ao cumprimento de 

equipamento público de SAN. Além do mais, afirma que existe 

uma necessidade de contribuição dos profissionais 

nutricionistas nos cardápios ofertados pelo programa 

(CALAZANS et al., 2018). 

Ademais, com a transição nutricional e as mudanças de 

hábitos dos indivíduos faz-se necessário ter uma atenção maior 

aos cardápios ofertados em UAN’s para assim oferecer uma 

alimentação com mais diversidade e qualidade nutricional e 

sensorial, além de que, ambientes de alimentação e nutrição 

são referências para educação alimentar e nutricional. 
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CONCLUSÕES  

 

A partir das análises qualitativas, conclui-se que o 

planejamento do cardápio do restaurante popular apresenta-se 

necessitando de ajustes, e por este motivo, melhorias no 

planejamento são necessárias a fim de garantir a segurança 

alimentar – prioridade do programa de restaurantes populares. 

Portanto, incidências de alta oferta de carnes gorduras e 

doces foram encontradas, assim como, baixa de frutas e 

folhosos. Além do mais, a harmonia e diversidade do cardápio 

apresentam-se monótona, o qual se torna ponto essencial para 

oferecer mais nutrientes aos comensais.    

Com a aplicação de métodos qualitativos é possível 

detectar necessidades de ajustes na rotina do dia a dia, e assim, 

aplicar soluções a fim de comprometer-se com uma 

alimentação mais saudável. Todavia, o cardápio é importante 

ferramenta para trabalhar a educação dos comensais, e diante 

disso contribuir para diminuição do aparecimento de DCNT, 

desconforto gastrointestinal e monocromia, os quais são pontos 

essenciais para o profissional nutricionista.  

À vista disso, atividades de educação alimentar e 

nutricional com os comensais devem sempre se fazer 

presentes, a fim de promover a disseminação de hábitos 

alimentares saudáveis, ainda que se tenha ajuste dos 

cardápios.  Portanto, a partir dos resultados encontrados, 

reforça-se a necessidade de estratégias que venham a 

contribuir para melhoria dos cardápios ofertados. 
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RESUMO: O programa de monitoria é uma colaboração entre 
monitor e docente, um processo de ensino-aprendizagem e 
apoio pedagógico que contribui para a formação dos discentes 
monitorados. Com o cenário pandêmico por Covid-19, foram 
suspensas as atividades presenciais na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), que adotou pela utilização do ensino 
remoto emergencial como uma alternativa para prosseguir com 
o ano letivo, dando formato ao projeto de monitoria na 
modalidade remota. Este trabalho tem por objetivo avaliar a 
percepção e satisfação dos discentes em relação ao projeto de 
monitoria da disciplina de Administração em Unidades de 
Alimentação e Nutrição, nos períodos letivos 2020.2 e 2021.1. 
Utilizou-se um questionário de percepção e satisfação dos 
discentes, disponibilizado no Google Forms®, contando com a 
participação voluntária de 31 alunos. Os resultados 
constataram a satisfação dos participantes com o projeto, e a 
percepção da importância do programa para melhoria do seu 
desempenho acadêmico, onde 100% avaliou a monitoria 
remota como “eficaz”; 67,7% avaliaram que seu desempenho 
sem a presença do monitor seria “inferior/ruim”, e os outros 
32,3% avaliaram que seu desempenho seria "regular''. Conclui-
se que a implementação da monitoria remota permitiu a troca 
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de conhecimentos e experiências, sendo uma alternativa a fim 
de fortalecer o ensino da graduação nas disciplinas do curso de 
Nutrição no atual contexto pandêmico. 
Palavras-chave: Monitoria acadêmica. Covid-19. Ensino 

superior. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o cenário mundial é de enfrentamento a 

pandemia por Covid-19, declarada pela OMS em março de 

2020, tratando-se de uma doença altamente contagiosa que 

teve disseminação comunitária. Diante dessa emergência de 

caráter pandêmico, de grande impacto na saúde pública, no 

Brasil foi decretado pelo governo federal, por meio da Portaria 

nº 340, de 30 de março de 2020, recomendações para o 

enfrentamento, como medidas de isolamento social (WHO, 

2020; BRASIL, 2020; ESCOSTEGUY et al., 2021).  

As autoridades de saúde dos Estados e Municípios 

brasileiros deram início a ações visando o achatamento da 

curva de progressão da doença e consequentemente de 

mortes. Essas ações incluíram a paralisação de todas as 

atividades econômicas não essenciais, o fechamento de 

escolas e recomendações expressas para que as pessoas 

ficassem em suas casas o maior tempo possível, buscando a 

diminuição substancial de contatos interpessoais, surgindo a 

necessidade de utilizar as ferramentas de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) como forma de conectar as 

pessoas e adquirir conhecimentos (HAMMERSCHMIDT; 

SANTANA, 2020; ZAGO, 2021). 

Segundo a UNESCO (2021), mais de 150 países 

suspenderam as atividades presenciais em instituições de 
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ensino. A Universidade Federal do Paraíba (UFPB), pela 

Portaria nº 90, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas de prevenção e adequação do funcionamento às 

determinações oficiais referentes à emergência de saúde 

pública decorrente da Covid-19, também suspendeu suas 

atividades presenciais (UFPB, 2020a). 

Com a suspensão e o prolongamento das medidas para 

o enfrentamento à pandemia, a UFPB por meio da Resolução 

nº 19/2020, determinou e regulamentou a oferta de 

componentes curriculares para a graduação em um Período 

Suplementar, realizado na modalidade de ensino remoto, como 

forma alternativa para prosseguir com o ano letivo. Desde 

então, diversas atividades acadêmicas passaram a ser 

ofertadas neste regime. Impondo aos gestores educacionais, 

professores e estudantes, o desafio de uma adaptação e 

transformação inimagináveis (UFPB, 2020b; RAMOS et al., 

2020; OECD, 2020). 

O novo modelo educacional sustentado pelas 

tecnologias digitais e pautado nas metodologias da educação 

online, pressionou os professores a migrarem para o ensino 

online, transferindo e transpondo metodologias e práticas 

pedagógicas típicas dos espaços de aprendizagem presenciais, 

naquilo que foi designado por ensino remoto de emergência. As 

tecnologias propiciam uma maior flexibilidade espaço-temporal 

e mobilidade nos programas educacionais. Que no âmbito da 

educação à distância, predomina por uma pluralidade de 

cenários e estratégias inovadoras, que flexibilizam 

pedagogicamente uma proposta educacional (VIEIRA, 2018; 

MOREIRA et al., 2020).  

Ainda que o ensino remoto diferencia-se fortemente da 

Educação a Distância (EaD), pelo caráter emergencial que 
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propõe a utilização das tecnologias em circunstâncias 

específicas onde até então praticava-se a educação presencial. 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

representou possibilidades de recurso didático, contribuindo de 

forma significativa como instrumento facilitador da 

aprendizagem, em relação ao desenvolvimento de habilidades 

investigativas, de assimilação, reflexão e interpretação, 

requeridas no ensino superior. Contudo, a tecnologia é meio e 

não fim, não substitui o professor, a vivência social e, 

sobretudo, o ambiente de desenvolvimento individual e coletivo 

proporcionado pelo ambiente universitário. Nesta realidade 

atípica é necessário haver uma provocação e incentivo ao 

aprendizado, considerando que o aluno é o protagonista desse 

processo (ZANIN; BICHEL, 2018; MENEZES; MOTA, 2018; 

JOYE et al., 2020). 

Como a educação necessita de métodos e recursos 

variados para o processo de aprendizagem, destaca-se o 

programa de monitoria acadêmica, sendo uma estratégia que 

através da interação monitor e docente, em um processo de 

ensino-aprendizagem e apoio pedagógico, contribui para a 

formação e melhoria do ensino dos discentes monitorados. 

Pois, modifica a dinâmica didática, quando rompe com a ideia 

de que o docente é único mediador do conhecimento e integra 

o monitor como colaborador da aprendizagem dos demais 

acadêmicos (BRAUN; MELO, 2020; OLIVEIRA; VOSGERAU, 

2021). 

A monitoria tende ao êxito nos espaços universitários, 

por investir na aprendizagem ativa, interativa, mediada e 

autorregulada. Seu exercício a docência permite que a 

colaboração do discente-monitor, seja ao mesmo tempo em que 

ensina, aprende. Sendo um estímulo para desenvolver 
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habilidades inerentes à docência e aprofundar conhecimentos 

na área específica, possibilita a troca de saberes entre os 

envolvidos neste processo (CUNHA; COSTA 2019; BRAUN; 

MELO, 2020; GONÇALVES et al., 2021; SILVA et al., 2021). 

A UFPB conta com um programa de Monitoria 

regulamentado pela Resolução n°02/96 do CONSEPE/UFPB, 

cujo objetivo é despertar o interesse pela docência e minimizar 

problemas decorrentes de abandono de curso, repetência e 

ausência de motivação dos estudantes. No contexto 

pandêmico, as atividades atribuídas ao projeto de monitoria, 

também precisaram migrar para modalidade remota, fazendo 

uso das TICs para diminuir as possíveis lacunas no 

aprendizado, como a ausência de acesso a aulas práticas 

presenciais (UFPB, 1996; GUSSO et al., 2020; CORONEL; 

GUEDES; PIRANDA, 2020; RAMOS et al., 2021). 

Segundo Ramos et al. (2021), o processo de monitoria 

em tempos de COVID-19 possibilitou a reflexão sobre os 

paradigmas do presencial e remoto, sobre a melhor utilização 

das TIC's, e diferentes metodologias no cotidiano acadêmico. 

Além de abrir uma nova janela para interação e colaboração à 

distância, que exigem novas abordagens pedagógicas para 

poder tirar proveito educativo da comunicação e acesso à 

informação virtualizada.  

A disciplina de Administração em Unidades de 

Alimentação e Nutrição (AUAN), ofertada no curso de 

graduação em Nutrição/UFPB, Campus I, disciplina obrigatória, 

com carga horária de 90 horas, propicia aos alunos 

conhecimentos teóricos e práticos sobre gerenciamento nas 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), uma das áreas de 

atuação do profissional nutricionista, sendo pré-requisito para 

as disciplinas de Prática e Estágio em UAN. Com o advento da 
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pandemia, nos períodos letivos 2020.2 e 2021.1, impossibilitou 

aos estudantes a participação em aulas presenciais, limitando-

os ao ensino remoto, sendo ministrada via Google Meet® e com 

a utilização do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA). 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo 

descrever as experiências vivenciadas na elaboração e 

desenvolvimento de um projeto de monitoria acadêmica, bem 

como, avaliar a satisfação e percepção dos discentes 

matriculados na disciplina de AUAN sobre as atividades 

desenvolvidas, nos períodos 2020.2 1 2021.1. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A abordagem metodológica deste trabalho caracteriza-

se como qualitativa. De acordo com Proetti (2018), é uma 

pesquisa que busca respostas e viabiliza compreensão, 

descrição e interpretação dos elementos, através da 

observação participante e descritiva.  

Realizado a partir das vivências nos encontros de 

monitoria síncronos e assíncronos, por meio da Plataforma do 

Google Meet®, o componente curricular de AUAN, nos períodos 

letivos 2020.2 e 2021.1, contou com 19 e 18 alunos 

matriculados, respectivamente, sob a coordenação da Profª. 

Drª. Laine de Carvalho Guerra Pessoa Mamede. 

As atividades da monitoria ocorreram de março a 

novembro de 2021, com carga horária de 12 horas semanais, 

e consistiram em prestar apoio à professora e aos alunos 

durante as aulas síncronas via Google Meet®, bem como 

desenvolver encontros semanais com os discentes utilizando a 

mesma plataforma, a fim de revisar os conteúdos já ministrados 
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pela docente. Os links de participação das aulas foram 

disponibilizados via WhatsApp®, um aplicativo multiplataforma 

de mensagens instantâneas, onde foi criado um grupo para 

facilitar a comunicação entre o docente, discentes e monitor. 

Os encontros virtuais contaram com a apresentação de 

materiais didáticos digitais elaborados no Canva®, uma 

plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar 

gráficos de mídia social, disponíveis on-line e em dispositivos 

móveis. A escolha do formato destes materiais, foi o de 

infográficos, que configuram um material informativo, 

constituído por textos e imagens, com o objetivo de dinamizar a 

informação a ser veiculada, facilitando a compreensão. Esse 

recurso foi escolhido como estratégia para potencializar o 

processo cognitivo dos estudantes pela representação de 

palavras e imagens de cunho assimilativo (BEZERRA; 

SERAFIM, 2016; SILVA et al., 2020).  

Para auxiliar os discentes foram elaboradas atividades 

para testar o conhecimento, seguidas de correções com 

esclarecimento de quaisquer dúvidas e plantões de 

atendimento via WhatsApp®. A monitoria ainda contou com a 

permissão de acesso à plataforma da disciplina, via SIGAA, 

podendo o monitor inserir diretamente materiais didáticos 

complementares sobre as temáticas abordadas durante as 

aulas. 

Como forma de avaliar objetivamente a monitoria, foi 

elaborado um questionário de percepção e satisfação na 

plataforma Google Forms®, com oito perguntas de múltipla 

escolha, sendo elas: "A monitoria é um programa acadêmico 

que, de acordo com a Resolução nº. 02/1996 do 

CONSEPE/UFPB, visa melhorar a qualidade do ensino. Você 

concorda com essa afirmativa?"; "A presença de um monitor na 
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disciplina de Administração em Unidades de Alimentação e 

Nutrição é importante?"; "A monitoria em Administração em 

Unidades de Alimentação e Nutrição, contribuiu/contribui para 

sanar suas dúvidas, resultando em uma maior aprendizagem?"; 

"Os assuntos abordados em Administração em Unidades de 

Alimentação e Nutrição foram considerados difíceis de serem 

assimilados?"; “Os materiais didáticos elaborados e utilizados 

na monitoria de Administração em Unidades de Alimentação e 

Nutrição foram importantes para um melhor aprendizado da 

disciplina?"; "A presença de um monitor na disciplina de 

Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição é 

importante?"; “Como você acha que seria seu desempenho sem 

o auxílio do monitor?"; “Como você avalia a monitoria na 

modalidade remota (virtual) em tempos de pandemia da Covid-

19?”. 

Não foi necessário utilizar nenhum programa estatístico 

para análise dos dados quantitativos, pois a própria ferramenta 

utilizada para criar o questionário, fornece os dados numéricos 

e percentuais das respostas, facilitando a interpretação dos 

dados obtidos. Ressaltando que o enfoque da pesquisa é a 

análise qualitativa dos dados a respeito das metodologias 

aplicadas. 

Os discentes matriculados na disciplina de AUAN, nos 

períodos letivos 2020.2 e 2021.1, receberam a notificação via 

WhatsApp®, perfazendo um total de 37 alunos, foram 

convidados, voluntariamente, para responderem ao 

questionário. O instrumento ficou disponível para 

preenchimento durante duas semanas e obteve um total de 31 

questionários respondidos, tendo como amostra, um total de 

83,78% dos alunos matriculados nas turmas dos respectivos 

períodos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O plano de monitoria da disciplina AUAN foi mantido 

mesmo sob regime remoto, trazendo novos desafios a fim de 

atingir o seu propósito de promover espaços de 

aprendizagem aos alunos. As atividades ocorreram de março 

a novembro de 2021, correspondendo aos períodos letivos 

2020.2 e 2021.1, prestando apoio à professora e aos alunos 

durante as aulas síncronas via Google Meet®, nas quartas-

feiras, bem como, realizando encontros semanais com os 

discentes, nas sextas-feiras, utilizando a mesma plataforma.  

Desse modo, o monitor desenvolveu atividades de 

elaboração do plano de monitoria com a docente responsável, 

como: colaboração em tarefas didáticas; preparação de aulas 

de revisão e elaboração de material didático; apoio na 

organização e realização de trabalhos, apoio durante as aulas 

remotas; e contribuição com o processo de ensino-

aprendizagem das turmas monitoradas. Sendo elaborados e 

utilizados 14 matérias didáticos ilustrados, via Canva® (Figura 

1); 4 atividades, via Google Forms® (Figura 2); 3 listas de 

exercícios; plantões de dúvida, via WhatsApp®; e apoio 

pedagógico, via WhatsApp®, E-mail® e SIGAA. 

Como de acordo com Gonçalves (2021), nem sempre a 

monitoria se funda em uma ação dialógica que possibilita a 

aprendizagem e o crescimento dos envolvidos, em algumas 

ocasiões, torna-se um simples auxílio aos educandos na 

resolução de listas de exercícios. É com a experiência de 

elaborar materiais educativos, que o monitor desenvolve 

competências importantes para a formação profissional, pois o 

monitor se encontra em um momento de aprendizado, 
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planejamento e organização dos conteúdos, além de ser 

estimulado a buscar novos conhecimentos para se atualizar 

sobre as metodologias nesse processo de aprendizagem e de 

ensinamento (SILVEIRA; SALES, 2016). 

Com o intuito de verificar a efetividade dos materiais 

produzidos no projeto de monitoria, enxergou-se a necessidade 

de indagar os alunos, por meio de um questionário de 

percepção e satisfação. O levantamento de dados aconteceu 

em outubro/2021 e contou com a participação de 31 discentes, 

sendo 15 alunos do período 2020.2 e 16 alunos do período 

2021.1.  

O resultado do questionário de percepção aplicado 

previamente, apresentou unanimidade nas respostas das 

questões 1, 2, 3, 4 e 8 onde 100% dos participantes, 

responderam "sim" para as seguintes afirmações: A monitoria é 

um programa acadêmico que visa melhorar a qualidade do  

ensino; É importante a presença de um monitor na disciplina de 

Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição; A 

monitoria contribuiu para sanar dúvidas resultando em uma 

maior aprendizagem; Os materiais didáticos elaborados e 

utilizados na monitoria foram importantes para um melhor 

aprendizado. Além disso, todos os respondentes avaliaram a 

monitoria na modalidade remota como “eficaz" (Tabela 1). 
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Figura 1. Materiais didáticos elaborados e utilizados na 

monitoria de Administração em Unidades de Alimentação e 

Nutrição nos períodos letivos 2020.2 e 2021.1.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Figura 2. Questionários elaborados e utilizados na monitoria de 
Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição nos 
períodos letivos 2020.2 e 2021.1.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Tabela 1. Respostas do questionário de percepção e satisfação 
sobre o projeto de monitoria da disciplina de Administração em 
Unidades de Alimentação e Nutrição, nos períodos letivos 
2020.2 e 2021.1. 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 1

 

A monitoria é um programa 

acadêmico que, de acordo com a 

Resolução nº. 02/1996 do 

CONSEPE/UFPB, visa melhorar a 

qualidade do ensino. Você concorda 

com essa afirmativa? 

Sim 100% 

Não  

Indiferente  

Não tenho opinião 

formada 
 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 2

 A presença de um monitor na 

disciplina de Administração em 

Unidades de Alimentação e 

Nutrição é importante? 

Sim 100% 

Não  

Indiferente  

Não tenho opinião 

formada 
 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 3

 

A monitoria em Administração em 

Unidades de Alimentação e 

Nutrição, contribuiu/contribui para 

sanar suas dúvidas, resultando em 

uma maior aprendizagem? 

Sim 100% 

Não  

Contribuiu 

parcialmente 
 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 4

 

Os materiais didáticos elaborados e 

utilizados na monitoria de 

Administração em Unidades de 

Alimentação e Nutrição foram 

importantes para um melhor 

aprendizado da disciplina? 

Sim 100% 

Não  

Contribuiu 

parcialmente 
 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 8

 

Eficaz 100% 
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Como você avalia a monitoria na 

modalidade remota (virtual) em 

tempos de pandemia da Covid-19? 

Pouco eficaz, mas 

necessário 
 

Desnecessário  

Indiferente  

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
De acordo com Santos et al. (2021), as estratégias 

virtuais têm se mostrado efetivas no ensino à distância, 

contribuindo para complementação e continuidade do processo 

de aprendizagem, com aumento significativo da adesão por 

parte dos alunos. Diante das exigências de mudanças para a 

continuação do ensino no cenário da pandemia, estes 

resultados, assim como o feedback recebido dos discentes e 

docente durante o decorrer do período letivo, mostraram o 

proveito da implementação dessas estratégias de 

aprendizagem virtuais.  

As atividades remotas constituíram um caráter 

emergencial, sendo um novo e grande desafio para a 

comunidade acadêmica, com um início de forma abrupta sem 

possibilidade de um período de transição e adaptação (RAMOS 

et al., 2021). Logo, os resultados de satisfação dos discentes 

respondentes revelam o quanto o projeto de monitoria foi capaz 

de enfrentar os novos desafios, sendo o maior deles, o de tentar 

encurtar a distância própria da nova modalidade de ensino. 

Segundo Morcillo et al. (2021), o isolamento imposto pela 

pandemia, exigiu dos educadores atualizações para o uso das 

novas tecnologias e adaptações para a manutenção da 

aprendizagem no formato remoto e um novo olhar para a 

demanda educacional e pessoal dos estudantes. Na atividade 

de monitoria de AUAN foi necessário exercitar a criatividade e 
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empregar ferramentas digitais para suprir possíveis lacunas no 

aprendizado, através da criação de materiais didáticos lúdicos 

e ilustrados, no formato de infográficos, elaborados no Canva® 

(Figura 1). Além disso, houve a realização de atividades de 

monitoria semanais por chamada de vídeo, via Google Meet®, 

com aplicação de instrumentos para testar o conhecimento, via 

Google Forms® (Figura 2), e auxílio na resolução de atividades 

complementares encaminhadas pelo docente, com apoio via 

WhatsApp®, E-mail® e SIGAA (Figura 3). 

 
Figura 3. Turma virtual de Administração em Unidades de 
Alimentação e Nutrição na plataforma SIGAA, no período letivo 
2021.1. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

No que se refere a plataforma SIGAA, é um sistema de 

registro de ações utilizado pela UFPB, uma ferramenta de apoio 

na disciplina, servindo como uma espécie de repositório online, 

onde eram disponibilizadas referências bibliográficas, materiais 

didáticos complementares sobre as temáticas das unidades de 

ensino, aplicação de provas e atividades, e suporte de 

comunicação, para avisos e orientações sobre as aulas. No 

plano de monitoria ela possibilita o acompanhamento da turma, 

no acesso às atividades e conteúdos inseridos no sistema, 



APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO REMOTO E 
PERCEPÇÃO DOS DISCENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

267 
 

desta forma o monitor tem uma maior visibilidade do 

desenvolvimento dos alunos nas atividades propostas pelo 

docente, uma vez que o acesso do monitor à disciplina de 

monitoria é feito como vínculo docente (ALCÂNTARA et al., 

2021) 

De acordo com Silva et al. (2021), é evidente a 

necessidade de ouvir os discentes em relação aos obstáculos 

encontrados na realização das atividades, considerando as 

muitas variáveis que envolvem a elaboração, principalmente no 

contexto do ensino remoto emergencial. Com isso, quando 

questionados se os assuntos abordados na disciplina foram 

considerados difíceis de serem assimilados: 67,7% 

responderam “razoável”, 19,4% “sim” e 12,9% “não” (Figura 4).  

 
Figura 4. Avaliação se os assuntos abordados na disciplina 
foram considerados difíceis de serem assimilados. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021. 

 

A disciplina de AUAN contempla conteúdos, como: 

análise e avaliação de Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UANs) como uma empresa; organização da área física, 

equipamentos e materiais; gestão de pessoal em UANs; e 

funcionamento do serviço de alimentação na coletividade sadia 
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e enferma; com objetivo propiciar aos alunos conhecimentos 

teóricos e práticos sobre gerenciamento e suas tendências nas 

UANs, envolvendo atividades técnicas e administrativas 

desenvolvidas pelo profissional de Nutrição. Diante da 

complexidade do conteúdo proposto, e a impossibilidade de 

oferta das aulas práticas presenciais, a criação desse novo 

ambiente virtual, possibilitou a proximidade dos envolvidos no 

processo de aprendizagem, minimizando as lacunas ora 

impostas.  

De acordo com Jowsey (2020), muitas vezes esse 

ambiente concorre e/ou se mistura com outros ambientes, 

como: o da casa, da rua, do trabalho, entre outros. Nesse 

contexto, foram implementadas para melhorar a compreensão 

dos conteúdos ministrados, dentre elas, a metodologia do 

desenvolvimento de um projeto em equipe, com auxílio do 

monitor, a elaboração de guias práticos ilustrados pelos 

discentes. 

Assim, a escolha das estratégias de ensino utilizadas, 

funcionaram como um espaço de aprendizado e discussões 

acerca das temáticas abordadas na disciplina. Segundo Xavier 

et al. (2021), é o que torna a monitoria acadêmica um ambiente 

de criação de novos métodos que possibilitam os estudantes se 

sentirem mais participantes e mais engajados na construção de 

seu próprio conhecimento.  

De acordo com Junior (2017), a integração entre 

professores e monitores na aplicação das ações pedagógicas é 

um potencial gerador de resultados positivos no processo de 

ensino-aprendizagem. Desse modo, evidencia-se que a 

monitoria possui um papel fundamental na implementação de 

novas ferramentas de aprendizagem. Com isso, quando 

perguntado quanto ao nível de satisfação com a monitoria: 
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83,9% marcaram “muito satisfeito", e 16,1% que foi “satisfeito”. 

Além de 67,7% avaliar que seu desempenho sem a presença 

do monitor seria “inferior/ruim”, e 32,2% avaliar que seu 

desempenho seria "regular'' (Figuras 5 e 6). 

 
Figura 5. Avaliação quanto ao nível de satisfação com a 
monitoria. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021. 

 
Figura 6.  Avaliação de como seria o desempenho acadêmico 
dos discentes sem o auxílio do monitor. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021. 

 

A análise dos resultados, assim como o feedback 

verbalizado pelos monitorados sobre a melhoria no aprendizado 

depois da realização das atividades de monitoria, refletem como 

o projeto teve êxito em auxiliar os estudantes. Segundo 
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Medeiros e Oliveira (2019), a melhoria no desempenho 

acadêmico é favorecida a partir da relação interpessoal entre o 

monitor e o monitorando, que na maioria das vezes, sentem-se 

mais à vontade para tirar as suas dúvidas com o monitor, 

fortalecendo a segurança e confiança no conhecimento dele.  

Segundo Freire (2020), a prática educativa é um ato de 

permitir aos discentes assumirem-se como seres que pensam, 

criam e recriam através da ação - reflexão. Assim, o êxito de um 

programa de monitoria como modalidade de ensino remota, 

compreende pelo compromisso com o planejamento, 

organização e autonomia, além da busca constante por 

maneiras mais criativas de desenvolver as atividades de ensino. 

Portanto, diante dos desafios, foi a criatividade aplicada no uso 

das TICs e o feedback positivo dos discentes monitorados ao 

longo dos períodos letivos, que permitiu a continuidade do 

projeto.  

Dessa maneira, na modalidade remota, avalia-se que o 

trabalho da monitoria em AUAN, nos períodos 2020.2 e 2021.1 

foi efetivo na contribuição do aprendizado dos alunos 

monitorados, atingindo o objetivo proposto pelo projeto, que é 

fortalecer o ensino da graduação nas disciplinas do curso de 

Nutrição, pela inserção do monitor no desenvolvimento de 

metodologias de ensino na implementação do projeto 

pedagógico do curso. 

 

CONCLUSÕES  

 

As dificuldades no aprendizado existem e fazem parte do 

processo, mas elas também podem ser superadas. Apesar dos 

desafios, incertezas, perdas e danos impostos pelo contexto 

pandêmico por Covid-19, o projeto de monitoria da monitoria de 
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AUAN nos períodos letivos 2020.2 e 2021.1 teve continuidade. 

Desta forma, foi necessário buscar alternativas e reinventar os 

espaços de aprendizagem para que as atividades acadêmicas 

fossem mantidas e seus objetivos alcançados.  

Diante desse cenário, as estratégias adotadas na 

modalidade de ensino remoto, permitiu a efetividade do 

programa. Nessa modalidade, as trocas educativas mediadas 

pela tecnologia possibilitaram a proximidade virtual dos 

envolvidos dessa relação: docente – discentes – monitor. 

Assim, o exercício da iniciação à docência contribuiu de forma 

eficaz para o aprendizado dos monitorados, com base nas 

respostas da pesquisa sobre a percepção e satisfação dos 

alunos em relação à monitoria da disciplina de AUAN. 

É válido salientar, que os desafios encontrados na 

aplicação e desenvolvimento das atividades, foram inerentes à 

realidade do ensino remoto, como os recursos instrumentais 

utilizados, aparelhos eletrônicos e internet, evidenciando as 

variáveis desse novo formato, ressaltando a necessidade de 

novos suportes e resoluções para minimizar os possíveis 

prejuízos.  

Por fim, considerou-se o exercício da monitoria na 

modalidade remota uma experiência única e um importante 

componente de contribuição para o processo de crescimento 

pessoal e profissional. 
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RESUMO: A Diabetes mellitus (DM) é uma patologia 
multifatorial, com crescimento exponencial em todo o mundo, 
sendo responsável por gerar impactos importantes na saúde 
dos indivíduos e por aumento considerável na mortalidade. As 
formas mais prevalentes de diabetes são a Diabetes Mellitus 
tipo 1 e tipo 2. A origem multifatorial da doença pressupõe 
diversos fatores envolvidos, um deles são os componentes 
genéticos. Um dos genes com potencial efeito no 
desenvolvimento de Diabetes é o gene metilenotetrahidrofolato 
redutase (MTHFR), no entanto, sua associação pode variar de 
acordo com a população estudada. Diante do exposto, o 
objetivo do presente trabalho foi recrutar dados que analisaram 
a associação da do gene MTHFR em variáveis relacionadas a 
Diabetes Mellitus. Os resultados dos estudos apontam para 
diferentes variantes do gene MTHFR relacionados a DM e suas 
complicações. 
Palavras-chave: Diabetes melittus. Metilenotetrahidrofolato 
redutase. Polimorfismo 
 



VARIANTES DO GENE MTHFR NO DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

277 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica, 

crônica, não transmissível e multifatorial, caracterizada por 

níveis elevados de glicose no sangue.  É um problema de saúde 

global que afeta cerca de 415 milhões de adultos, gerando 

diversas complicações a saúde e além do aumento da 

mortalidade (OGURTSOVA, da ROCHA FERNANDES, 

HUANG, et al. 2017). 

Existem diversos tipos de classificação para DM, no 

entanto as mais prevalentes são a Diabetes do tipo 1 (DM1), 

doença autoimune que resulta na destruição das células β, 

onde as Ilhotas de Langerhans são atacadas pelos linfócitos T 

ativados e os pacientes são insulinodependentes e diabetes 

tipo 2 (DM2), que é a forma mais comum da doença, 

representando 90- 95% de todos os casos de diabetes mellitus, 

e decorre de uma combinação de resistência à insulina e 

disfunção das células β (ASHCROFT, RORSMAN, 2012).  

Vários estudos sugerem que a patogênese da DM inclui 

componentes genéticos, fatores ambientais, histórico familiar 

de diabetes, sobrepeso/obesidade, sedentarismo, hipertensão 

arterial e tabagismos (GUELHO et al., 2013; UCHÔA, 

DELLALIBERA-JOVILIANO, 2013; HALDAR et al., 2015).  O 

gene metilenotetrahidrofolato redutase  (MTHFR) (HGNC 

Symbol:7436) está localizado no braço curto do cromossomo 1 

(1p.36.22) no genoma humano e é um dos genes com potencial 

envolvimento em DM (GOYETTE et al., 1995;  Tandi et al., 

2016; Pirozzi et al., 2018; Xueyuan et al., 2016).  

Os números cada vez mais alarmantes DM, fazem com 

que essa patologia seja alvo frequente para novas descobertas 

de fatores que possam influenciar em seu desenvolvimento e 
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progressão, grande parte desses esforços estão direcionados a 

fatores genéticos. Diante do exposto, o objetivo do presente 

trabalho foi recrutar dados que analisaram a associação da do 

gene MTHFR em variáveis relacionadas a Diabetes Mellitus.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Extração de dados 

As informações foram extraídas cuidadosamente de 

todas as publicações elegíveis de forma independente por dois 

autores de acordo com os critérios de inclusão. As divergências 

foram resolvidas por meio de discussão entre os dois autores e, 

caso não houvesse consenso, a decisão seria tomada por todos 

os revisores. O título e o resumo de todos os artigos 

potencialmente relevantes foram selecionados para determinar 

sua relevância. Os seguintes dados foram extraídos dos 

estudos selecionados: título, autoria, objetivo, tipo de estudo, 

população/etnia, idade/sexo, critérios de inclusão, de exclusão 

e conclusões.  

Procura literária 

Foi realizada uma revisão e pesquisa bibliográfica 

abrangente usando quatro bases de dados (PubMed, LILACS, 

Scielo e Cochrane), com um intervalo de datas de janeiro de 

2016 a novembro de 2020, sem restrições de idioma. Os artigos 

foram sistematicamente pesquisados usando uma combinação 

das seguintes palavras-chave: Diabetes Mellitus and MTHFR. 

Este processo continuou até que um ponto de saturação de 

busca foi encontrado; ou seja, o ponto em que termos 

adicionais não mostraram nenhuma melhoria em nosso 

resultado de pesquisa.  
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Critérios de inclusão 

Os critérios de elegibilidade foram baseados, em geral, na 

estrutura PICOS (participantes, intervenção, comparabilidade, 

resultados, desenho do estudo) recomendada pelas diretrizes 

PRISMA (LIBERATI et al., 2009). 

1. Tipo de estudo: Incluímos estudos de intervenção 

(ensaios clínicos randomizados e análises post-hoc de 

estudos de intervenção) e estudos observacionais 

(transversais, caso-controle e prospectivos). 

2. Participantes: Estudos com humanos, de ambos os 

sexos, todas as faixas etárias disponíveis. 

3. Disponibilidade: Estudos na integra gratuitos e dos 

últimos quatro anos. 

4. Conclusões: As conclusões foram focadas na doença 

diabetes mellitus e sua relação com o gene MTHFR.  

 

Critérios de exclusão. 

Os seguintes tipos de artigos foram excluídos: 

1. Estudos em animais e estudos in vitro;  

2. Estudos de revisão de literatura (sistemática e/ou meta-

análise) e relato de caso 

3. Estudo com mais de cinco anos de publicação  

 

Processo de seleção dos estudos 

 
O procedimento da seleção das publicações é 

demostrado conforme fluxograma na Figura 1.  De acordo com 

as bases de dados utilizadas foram obtidos um total de 54 

artigos sendo 1 da LILACS, 49 da PubMed, 1 da Scielo e 3 da 
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Cochrane. Após triagem abrangendo duplicação de artigos, 

títulos, resumos e publicação não disponível de forma integral, 

38 artigos não relevantes para compor o estudo foram 

excluídos. Desse modo, 16 publicações foram consideradas 

elegíveis para compor a revisão. 

 
Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos através do 
LILACS (1), PUBMED (49), SCIELO (1) e COCHRANE (3) para 
Diabetes Mellitus and MTHFR. 

 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As características dos estudos selecionados foram 

apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1. Artigos sobre Diabetes Mellitus and MTHFR 

REFERÊNCIA OBJETIVO 
CARACTERISTICAS 

DO ESTUDO 
CONCLUSÂO 

Tandi et al., 
2016 

Avaliar se os 
polimorfismos em 
genes envolvidos na 
metilação do DNA e / 
ou metabolismo do 
folato têm um efeito na 
metilação global do 
DNA em sujeitos da 
África do Sul. 

Transversal com 
grupos de caso e 
controle; África do Sul; 
Ambos os sexos; 
Média de idade, sexo 
masculino=49,7 anos;  
Média de idade, sexo 
feminino=58,3 anos; 
Indivíduos com mais 
de 20 anos; residentes 
em Bellville South; de 
ascendência mista; 
não grávidas e que não 
apresentavam 
doenças agudas; 
Grupo de casos n= 158 
participantes com 
DM2; 
Grupo de casos n=119 
pré-diabéticos; 
Grupo controle n= 287 
com tolerância à 
glicose normal. 

A metilação global do 
DNA associou-se ao 
diabetes detectado ao 
comparar com o 
diabetes em 
tratamento. Foi 
demonstrado que a 
metilação do DNA é 
independente 
do polimorfismo (C/C, 
C/T, T/T) do gene 
MTHFR 
rs1801133, mas é 
influenciada por NOS3, 
polimorfismo do gene 
G894T no alelo T. 
 

Russo et al., 
2016 

Analisar as associaç as 
associações potenciais 
de neuropatia 
periférica diabética 
(NPD) com os níveis 
séricos de 
homocisteína, vitamina 
B12, folato e o 
polimorfismo MTHFR 
C677T comum em 
pacientes que fazem 
uso de metformina. 

Transversal; Italiana; 
Ambos os sexos; 
Idade entre 32 a 86 
anos; Pacientes 
ambulatoriais com 
diabetes tipo 2;  
n = 263. 
 

Não foram observados 
resultados significativos 
com relação aos níveis 
séricos de 
homocisteína, folato e 
vitamina B12 e o 
polimorfismo comum do 
gene MTHFR (C677T-
CC) em pacientes 
tratados com 
metformina. 
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Pirozzi et al., 
2018 

Avaliar a frequência do 
polimorfismo de 
inserção/deleção (I/ D) 
do gene ACE (enzima 
conversora de 
angiotensina) e do 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR em 
uma população de 
obesos com e sem 
DM2. 

Caso-controle; 
Brasileiros; 
caucasianos e Afro-
brasileiros; 
Ambos os sexos; 
Idade entre 18 a 65 
anos; 
Pacientes com índice 
de massa corporal 
(IMC) maior ou igual a 
30kg/m2; 
Grupo controle n= 78 
pacientes com 
obesidade sem DM2 
(pareado quanto ao 
sexo, IMC e etnia); 
Grupo Caso n= 47, 
pacientes obesos com 
DM2. 

Os polimorfismos dos 
genes ACE (rs 
1799752) - genótipos II 
e ID, alelos I,D e 
MTHFR (rs 1801133) 
genótipos CT e TT, 
alelos, C,T não foram 
relacionados ao 
desenvolvimento de 
DM2, nem a 
complicações 
microvasculares ou 
síndrome metabólica. 

 

Sarah et al., 
2016 

Avaliar se a frequência 
dos polimorfismos 
C677T e A1298C do 
gene MTHFR estão 
associadas com DM2 e 
suas complicações em 
pacientes nos 
Emirados Árabes 
Unidos (EAU). 

Caso-controle; 
Árabes; 
Ambos os sexos; 
Idade: ≥18 anos; 
Indivíduos residentes 
nos Emirados Árabes 
Unidos, saudáveis; 
Pacientes com DM2 
com e sem 
complicações;  
Grupo controle n= 169 
pacientes saudáveis 
sem DM2; 
Grupo caso n=209 
pacientes com DM2 
com e sem 
complicações. 

Não foram identificadas 
associações entre os 
polimorfismos C677T 
(CC) e A1298C (AA/C) 
e o DM2, mas houve 
associações entre os 
polimorfismos e 
complicações 
relacionadas ao DM2, 
como AVC, nefropatia, 
colesterol LDL e 
triglicerídeos totais. 
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Syed et al., 2017 Investigar a 
associação 
de polimorfismos dos 
genes ACE (rs464699
4), FABP2 (rs1799883
), MTHFR (rs1801133) 
e FTO (rs9939609) em 
pacientes diabéticos 
tipos 2 com 
dislipidemia. 

Caso-controle; 
Lucknow/ Índianos; 
Ambos os sexos; 
Média de idade, grupo 
controle = 43,8 anos; 
Média de idade, grupo 
com DM2 sem 
dislipidemia = 44,7 
anos; 
Média de idade, grupo 
DM2 com dislipidemia 
= 46,6 anos; 
Pacientes diabéticos 
com e sem 
dislipidemia; 
Grupo de casos n= 221 
participantes com DM2 
e dislipidemia; 
Grupo de casos n= 158 
participantes com DM2 
sem dislipidemia; 
Grupo controle n= 180 
participantes. 

Os genes ACE 
(II/ID), FABP2 
(AA/AT), FTO 
(AT/AA) e MTHFR 
(CT) foram associados 
ao DM2, além 
disso, os genes ACE 
(rs4646994) e MTHFR 
(rs1801133) podem 
estar implicados no 
desenvolvimento de 
dislipidemia em 
indivíduos com DM2. 

Platt et al., 2017 
 

Investigar a existência 
da relação dose-
resposta na população 
de estudo, avaliando a 
interação entre os 
níveis de MTHFR 
677C> T e 
Homocisteína no DM2. 

Transversal; 
Libaneses; 
Ambos os sexos; 
Média de idade = 61,2 
anos; 
Pacientes com 
diagnóstico de DM2, 
dislipidemia, 
triglicerídeos elevado, 
hiperlipidêmico, com 
hipertensão e 
obesidade; 
n= 7709. 

Foi observada uma 
correlação negativa 
entre Homocisteína e 
DM2. O gene MTHFR 
677C>T não 
apresentou associação 
significativa com o 
DM2. 
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Xueyuan et al., 
2016 

Investigar as relações 
dos polimorfismos 
MTHFR C677T e 
MTRR A66G com o 
risco de Diabetes 
Mellitus tipo 2 e testar 
se há interações entre 
os dois polimorfismos 
com o excesso de peso 
e obesidade em 
associação com DM2. 

Caso-controle; 
Chinesa (Hãn); 
Ambos os sexos; 
Média de idade, grupo 
de casos = 51,08; 
anos; 
Média de idade, grupo 
controle = 50,04 anos; 
Pacientes 
diagnosticados com 
DM2; Pacientes que 
apresentaram glicemia 
de jejum <6,1 mmol / L, 
sem histórico de 
diabetes ou uso de 
medicamentos para 
hiperglicemia;  
Grupo de casos n= 180 
participantes com 
DM2; 
Grupo controle n= 350 
participantes sem 
DM2. 

Os polimorfismos 
MTHFR C677T (TT) 
e MTRR A66G 
(AGE/GG) foram 
significativa associados 
com maior risco de 
DM2. O genótipo 
MTHFR >TT foi 
associado a maior risco 
de DM2 quando 
comparado com 
genótipo >CC. Além 
disso, o modelo aditivo 
evidenciou interação 
significativa envolvendo 
sobrepeso/obesidade 
em ambos os 
polimorfismos 
estudados na 
suscetibilidade a DM2. 

Liang et al., 2017 Avaliar a associação 
do efeito combinado 
de MTHFR C677T 
e EPHX2 G860A no 
Acidente vascular 
cerebral (AVC) 
isquêmico. 

Caso-controle; 
Chineses; 
Ambos os sexos; 
Média de idade, grupo 
caso com AVC = 66 
anos; 
Média de idade, grupo 
controle com DM2= 62 
anos; 
Pacientes com 
diagnóstico de DM2 e 
AVC isquêmico 
hospitalizados no 
hospital China-Japan 
Friendship; 
Grupo de caso = 236 
pacientes com 
histórico de acidente 
vascular cerebral 
isquêmico; 

O efeito combinado 
dos genótipos MTHFR 
C677T (TT) 
e EPHX2 G860A (GG) 
parece estar 
significativa e 
negativamente 
associado ao 
desenvolvimento de 
AVC isquêmico no 
grupo chinês com DM2. 
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Grupo controle = 390 
pacientes com 
diagnóstico de DM2 
sem acidente vascular 
cerebral isquêmico. 

Franzago et al., 
2017 

Investigar a relação 
entre parâmetros 
clínicos no Diabetes 
Mellitus Gestacional 
(DMG) e variantes em 
genes envolvidos com 
nutrientes e 
metabolismo de 
carboidratos, gordura e 
folato. 

Caso-controle; 
Italiana (caucasiana); 
Pacientes do sexo 
Feminino; 
Idade ≥18 anos;  
Mulheres e gestantes 
com DM e sem DMG; 
Grupo caso n=102 
mulheres com DMG;  
Grupo controle n=66 
gestantes não 
diabéticas. 

 
 

Os resultados 
demonstraram 
associação entre gene 
TCF7L2 (rs7903146) e 
um risco aumentado de 
GDM; Alguns outros 
genes como PPARG2 e 
APOA5 apresentaram 
correlação significativa 
com parâmetros 
lipídicos; porém, 
nenhuma relação foi 
observada com o gene 
MTHFR e o 
polimorfismo estudado 
(rs1801133; C> T).   

Santana Bezerra 
et al., 2019 

Avaliar a relação 
simultânea entre 
metilação de MTHFR e 
os 
polimorfismos C6TT7 
e A1298C com 
parâmetros de 
estresse metabólico, 
inflamatório e 
oxidativo, relacionados 
com complicações 
microvasculares em 
pacientes diabéticos. 

Caso-controle; 
Brasileira (paraibana); 
Pacientes de ambos os 
sexos; 
Idade ≥40 anos; 
Pacientes com 
retinopatia e ou 
nefropatia (grupo 
caso) e  
pacientes diabéticos 
sem complicações 
(controle);  
Grupo controle n=60 
pacientes com 
Diabetes; 
Grupo casos n=47 
pacientes com 
complicações. 

Indivíduos com perfil 
hipermetilado e 
genótipo AA do 
polimorfismo A1298C 
apresentaram níveis 
mais elevados de 
Colesterol total, LDL-C, 
glicemia em jejum e 
HbA1C do que aqueles 
com o genótipo 
contendo o alelo C. 

Liang Ma et al., 
2019 

Compreender a 
relevância entre 
homocisteína 
circulante e o risco de 
doença renal diabética 
em uma população 
chinesa, e construir um 

Caso-controle; 
Chinesa; 
Pacientes do sexo 
masculino; 

Os polimorfismos do 
gene MTHFR C677T 
(CC/TT) foram 
significativamente 
associados com 
maiores concentrações 
de homocisteína 
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modelo de previsão de 
risco para doença renal 
diabética. 
 

Idade média= 62,5 
anos no grupo caso e 
61,52 anos no grupo 
controle; 
Pacientes com 
diagnóstico clínico de 
diabetes mellitus tipo 2 
e albumina urinária de 
24 horas> 500 mg/L ou 
uma relação de 
creatinina de albumina 
> 30 mg/ g (grupo 
caso); e pacientes com 
diabetes tipo 2 e uma 
relação de creatinina 
de albumina <30 mg/ g 
(grupo controle); 
Grupo caso n=547; 
Grupo controle n=560. 

circulante e risco de 
doença renal diabética 
(DRD) em pacientes 
diabéticos chineses. A 
homocisteína 
circulante, associada à 
hipertensão e aos 
triglicerídeos, constituiu 
um poderoso modelo de 
predição para o risco de 
DRD.  

 

Liu et al., 2020 Analisar a associação 
das concentrações de 
folato nas hemácias no 
primeiro trimestre da 
gravidez e 
polimorfismos C677T 
(rs1801133) com o 
risco de Diabetes 
Mellitus gestacional. 

Caso-controle 
prostectivo;  
Chinesas; 
Gestantes;  
Grupo caso - Idade 
média 30,5 anos; 
Grupo controle – Idade 
média 28,9 anos; 
Mulheres chinesas no 
início da gravidez; 
registros pré-natais 
disponíveis antes do 
recrutamento e com 
pretensão de parto no 
mesmo hospital da 
coleta de dados;  
Grupo de casos n= 67 
com diagnóstico de 
DM; 
Grupo de controles n= 
299 gestantes sem 
DM.    

Nenhum genótipo do 
polimorfismo rs1801133 
(C677T) apresentou 
risco significativamente 
maior para GDM, após 
ajuste de covariáveis. 
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Jankovic et al., 
2020 
 

Avaliar a associação 
entre fatores 
genéticos, bioquímicos 
e nutricional em 
gestantes com 15±1 
semanas de gestação 
com complicações na 
gravidez em uma 
coorte de nulíparas de 
baixo risco (coorte 
prospectivo). 

Caso-controle em 
coorte prospectiva; 
Australiana (Adelaide), 
Nova Zelândia( 
Auckland), Irlanda 
(Cork), Reino Unido 
(Leeds e Manch); 
Pacientes do sexo 
feminino; 
Idade média de 28 
anos; 
Mulheres nulíparas 
(com gravidez única), 
atendidas em clínicas 
pré-natais nos centros 
SCOPE de Adelaide, 
South Austrália e 
Auckland, Nova 
Zelândia entre 
novembro de 2004 e 
setembro de 2008, 
com 15±1 semanas; 
Grupo de caso n=214 
(Gestantes com 
alguma complicação: 
pré-eclâmpsia, 
hipertensão 
gestational, com feto 
de tamanho pequeno 
para idade 
gestacional, 
partoprematuro 
espontâneo ou 
Diabetes mellitus 
gestacional); 
Grupo controle n= 111 
(Gestantes sem 
nenhuma 
complicação). 

 
 

O genótipo materno 
para MTHFR (A1298C -
> CC) esteve associado 
a um risco aumentado 
de pré-eclâmpsia. 
Genótipos paternos 
para MTHFR (A1298C -
> CC) foi associado a 
um risco reduzido de 
parto prematuro 
espontâneo, enquanto 
o genótipo CT teve um 
risco aumentado para 
hipertensão 
gestacional. Além 
disso, o 
rs1801198 TCN2 
C677G (GG) foi 
associado a um risco 
reduzido de parto 
prematuro (sPTB) 
espontâneo, quando 
comparado com o 
genótipo CC.  
Os genótipos paternos 
rs1801131 MTHFR 
A1298C (CC) e 
rs2236225 MTHFD1 
G1958A (AA) tembém 
foram associados a um 
risco reduzido de sPTB, 
enquanto o MTHFR 
C677T o genótipo (CT) 
foi associado a um risco 
aumentado para 
Hipertensão 
gestacional.   
O teste 
para MTHFR heterozig
oto 
composto (C677Te A12
98C) não revelou 
associações adicionais 
com qualquer um dos 
resultados de gravidez 
medidos. 
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Mrozikiewicz-
Rakowska et al., 
2018 

Determinar os 
preditores genéticos 
de Retinopatia 
Diabética (RD) em 
pacientes com 
diabetes tipo 2 (T2D) e 
pé diabético (DF) com 
base nas vias 
patogenéticas.  
 

Retrospectivo caso-
controle; 
Polonesa; 
Pacientes de ambos os 
sexos; 
Idade média 62,8 
(grupo caso) e 65,7 
(grupo controle); 
Critérios de inclusão 
não relatados; 
Grupo caso (com RD) 
n=64; 
Grupo controle (sem 
RD) n= 50. 

Não foram encontradas 
associações entre as 
variantes genéticas 
rs1553005 (CALCA), 
rs1799983 (NOS3), 
rs1801133 (MTHFR), 
rs8192678 
(PPARGC1A), 
rs121917832 
(CDKN1B), rs6330 e 
rs11466112 (NGF), e 
rs1800469 (TGFB1) de 
RD em pacientes com 
DM2 e Pé diabético. 

Mottaghi et al., 
2019 

Avaliar se a 
suplementação de 
folato associada ao 
polimorfismo C677T do 
gene MTHFR pode 
influenciar nos 
parâmetros de 
condução nervosa na 
polineuropatia 
diabética. 

Randomizado duplo-
cego e controlado por 
placebo; 
 Iranianos; 
Pacientes de ambos os 
sexos;  
Idade média 55 anos; 
Pacientes com 
neuropatia diabética 
confirmada por 
eletromiografia; 
Disponibilidade para 
participar da pesquisa 
e consumo de folato 
durante 16 semanas; 
sem gravidez ou 
planejando engravidar; 
Grupo intervenção 
n=40 (receberam 1 mg 
de ácido fólico);  
Grupo placebo n=40, 
(receberam amido). 

Os pacientes com 
polineuropatia diabética 
com genótipos MTHFR 
C677T, tanto CC 
quanto CT+TT tiveram 
aumento significativo 
dos níveis séricos de 
ácido fólico e redução 
de homocisteína, 
resultados benéficos 
para conduções 
nervosas desses 
pacientes. 
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Liu et al., 2020 
 

Descrever a 
microvasculatura 
conjuntival e 
marcadores de 
microcirculação 
usando bio-
microscopia de 
lâmpada de fenda 
funcional (FSLB) em 
pacientes com 
retinopatia diabética e 
polimorfismos de 
MTHFR em resposta à 
ingestão de Ocufolin® 
por seis meses. 

Coorte (Intervenção);  
Americanas (Miami); 
Pacientes de ambos os 
sexos; 
 Média de idade 58 ± 7; 
Pacientes com 
Retinopatia diabética 
leve e uma ou duas 
mutações (C677T ou 
A1298C) no gene 
MTHFR. 
Oito pacientes 
elegíveis recrutados 
para rastrear 
polimorfismos do gene 
MTHFR e genótipos de 
haptoglobina. 

Foi observada uma 
melhoria da 
microvasculatura 
conjuntival e 
marcadores de 
microcirculação em 
pacientes com DM e 
presença de 
polimorfimos (A1298c 
e/ou C677T) do gene 
MTHFR após 4 e 6 
meses da ingestão de 
Ocufolin®. 

 

 

 De acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

adotados foram selecionados 16 estudos envolvendo a 

temática MTHFR e Diabetes Mellitus. Verificou-se que a maioria 

dos estudos foram realizados no continente asiático, com 

desenho de estudo tipo caso-controle, envolvendo pessoas de 

ambos os sexos com idade ≥ 40 anos. 

Dentre os objetivos dos estudos, em sua maioria, 

investigaram a associação da presença do gene MTHFR e seus 

polimorfismos (C677T e A1298C) em complicações 

provenientes da diabetes mellitus. 

No presente estudo os resultados demonstram um 

aspecto contraditório da literatura existente, tanto para 

associação com o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), quanto para 

a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Tandi et al. (2016) 

demonstram que a metilação do DNA pode ser um importante 

fator para desenvolvimento da DM2 independentemente dos 

contextos genéticos, embora seja influenciada por NOS3 e o 

polimorfismo do gene G894T no alelo T.  
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Contudo, evidências demonstram que polimorfismos nos 

genes como 

ACE (rs4646994), FABP2 (rs1799883), MTHFR (rs1801133) 

e FTO (rs9939609), MTHFR C677T e MTRR A66G estão 

diretamente associadas com o desenvolvimento da DM2 em 

populações asiáticas (SYED et al., 2017; XUEYUAN et al., 

2016). No entanto, outros autores demonstraram, em seus 

estudos, não haver associação de alguns destes polimorfismos 

- MTHFR (rs 1801133), MTHFR 677CT, ACE (rs 1799752), 

MTHFR (C677T-CC, para a DM2 (RUSSO et al., 2016; PLAT et 

al., 2017; PIROZZI et al, 2018).  

Observa-se que nos resultados constatados no presente 

estudo obteve-se menos associações para a DM2. No entanto 

em uma metanálise recente, contendo 68 estudos, foi 

observado que o polimorfismo C677T em MTHFR estava 

significativamente associado a DM2, porém, apenas em 

populações asiáticas (MENG et al., 2019). 

É importante salientar que a interação deste 

polimorfismo com exposição a diversos fatores ambientais, 

entre eles os agrotóxicos organofosforado, pode aumentar em 

1,6 vezes o risco para DM2 e ter um papel considerável na 

patogênese desta doença (DONG et al., 2019).  

Estes fatores ambientais, bem como as relações 

genéticas contribuem para acarretar morbidades que agravam 

o quadro da DM.  Os resultados encontrados demonstram 

associação do gene em questão para agravos do DM2, 

principalmente a Nefropatia Diabética (ND) (LIANG MA et al., 

2019; SARAH et al., 2016). Guan et al. (2020) em uma 

metanálise, demonstram está relação de susceptibilidade a ND 

a partir do polimorfismo C677T e salientam que não apenas em 

populações asiáticas, como também em caucasianos.  
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Há outros agravos provocados a partir da DM2 que são 

suscetíveis a morbidades importantes, como a Retinopatia 

Diabética (RD). Três metanálises recentes demonstraram 

associação do polimorfismo C677T (MTHFR) com a RD em 

populações asiáticas e europeias em grupos homozigotos, 

dominantes e recessivos, além de também estar associado à 

complicações da DM (XU et al., 2020; CHEN et al., 2018). 

Para além das doenças que inicialmente provocam 

morbidades, há as que aumentam a taxa de mortalidade, como 

as doenças que afetam o coração ou regiões correlacionadas. 

Nos resultados de Liang et al. (2017), constatou-se demonstram 

que o polimorfismo C677T (MTHFR)   com o genótipo TT está 

associado a Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVC 

isquêmico). Isto pode estar relacionado com a associação da 

DM2 com dislipidemias, obesidade, hipertensão 

e hipertrigliceridemia (SANTANA BEZERRA et al., 2019; SYED 

et al., 2017; SARAH et al., 2016; XUEYUAN et al., 2016). 

Há agravos que acometem a circulação, que está envolta 

a prospecção de doenças cardiovasculares, à vista disso, Yalim 

et al. (2020), demonstram que polimorfismo homozigoto 

A1298C (MTHFR)  associou-se a um risco 316,6 vezes maior 

para a possibilidade de DM2 com doença arterial periférica 

(DAP). 

Em um contexto mais dinamizado, Fekih-Mrissa  et al. 

(2017) demonstram que partícipes Europeus com DM2 tem 3,2 

vezes mais chances de ter ao menos 1 complicação 

cardiovascular.  

Esses agravos em indivíduos com esse polimorfismo 

poderiam ser evitados com tratamentos específicos, a partir de 

folato ou suplementos alimentares, provocando melhora da 

microcirculação e diminuição nos níveis da homocisteína; é o 
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que estudos recentes indicam (LIU et al., 2020; MOTTAGHI et 

al., 2019). 

Quando observado o Diabetes mellitus gestacional 

(DMG), o panorama não é tão distinto, entretanto para a DMG, 

Franzago et al. (2017) demonstram que há associação a partir 

de outro polimorfismo do gene - TCF7L2, já para o gene que 

está no cerne deste estudo, não houve associação diretamente 

para o desenvolvimento de DMG (LIU et al., 2020). Apesar 

disso, houve associação para acometimento de um agravo e 

fator de risco para DMG, como a pré-eclâmpsia em mulheres 

com uma idade média de 28 anos (JANKOVIC et al., 2020).  

De forma interessante, foram evidenciadas as relações 

de proteção do folato como tratamento a agravos na DM2, 

entretanto quando observado na DMG, o folato em níveis altos 

nos glóbulos vermelhos é fator de risco para DMG no início da 

gravidez, e isto está associado ao 677CT (MTHFR)  (LIU et al., 

2020).  

Uma metanálise demonstrou que as portadoras do alelo 

T do polimorfismo 677CT (MTHFR)  eram mais suscetíveis a 

distúrbios como a DMG na gravidez, no entanto, está 

associação só foi significativa em populações asiáticas e, além 

disso, outros polimorfismos demonstraram não associação 

(CHEN et al., 2021). 

 

CONCLUSÕES 

Conforme os achados e as discussões provenientes da 

literatura existente, um mesmo gene pode comportar-se de 

maneira distinda a depender da população estudada, no 

entanto, os dados abordados aqui demonstram o envolvimento 
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de variantes genéticas de MTHFR com Diabetes Mellitus em 

diversas populações. 
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RESUMO: O câncer de mama tem afetado muitas mulheres em 
todo o mundo e tem sido considerado um sério problema de 
saúde pública devido às suas inúmeras vítimas e aos altos 
gastos para o sistema de sáude. Sabe-se que o sulforafano, um 
isocianato presente nos vegetais crucíferos, como o brócolis, 
tem provocado efeitos quimiopreventivos no câncer de mama. 
Portanto, o objetivo do trabalho é analisar a influência do 
sulforafano nos mecanismos epigenéticos das células 
cancerígenas da mama. Foi realizada uma revisão integrativa 
nas seguintes bases de dados: “Scielo”, “Pubmed”, “Lilacs” e 
“Google Acadêmico”, com as palavras-chave “sulforafano”, 
“epigenética” e “câncer de mama”, juntas ou isoladas, em 
inglês, espanhol ou português. Observou-se que a 
suplementação do sulforafano provocou a redução da 
viabilidade celular e a apoptose das células malignas do câncer 
de mama, devido à indução da parada do ciclo celular. Este 
fitoquímico também foi responsável pela redução das enzimas 
Histona desacetilase (HDACs), e das metiltransferases de DNA 
(DNMTs), provocando, provavelmente, o aumento da 
transcrição de genes supressores de tumor. Portanto, conclui-
se que o sulforafano é um fitoquímico capaz de modular os 
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mecanismos epigenéticos nas células malignas do câncer de 
mama, provocando a redução do tumor. Desta forma, pode-se 
usar este fitoquímico na prevenção e tratamento do câncer de 
mama.  
Palavras-chave: Sulforafano. Epigenética. Câncer de mama. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Câncer está enquadrado no grupo das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e é considerado um sério 

problema de saúde pública, haja vista que é uma das principais 

causas de morte a nível nacional e mundial, além de causar um 

grande impacto econômico (SANTOS, 2019; VIANA et al., 

2020). Em 2018, o Câncer foi responsável por 9.6 milhões de 

vítimas fatais, ocupando o 2º lugar em causas de morte no 

mundo. Dentre os tipos mais comuns, destacam-se o câncer de 

pulmão, próstata, colorretal, estômago e fígado em homens, e 

câncer de mama, colorretal, pulmão, colo do útero e tireoide, 

em mulheres (WHO, 2021).  

De acordo com Selvakumar et al. (2020), “ O câncer de 

mama é um dos tipos mais comuns entre as mulheres nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo a 

American Cancer Society, aproximadamente 2 milhões de 

novos casos de câncer de mama ocorreram em todo o mundo 

em 2018”. Já no Brasil, foram computados 66.280 casos de 

câncer de mama em 2020, conforme dados do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA, 2021).  

O processo de formação do tumor é um fênomeno 

aleatório derivado da instabilidade genômica, capaz de gerar 

mutações gênicas (SANTOS, 2019). Tal processo é 

denominado de carcinogênese e é composto por 3 fases 
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principais: iniciação, promoção e progressão. A etapa de 

iniciação é marcada por uma mutação gênica irreversível de 

origem espontânea, a qual pode provocar a apoptose da célula 

como também sua replicação contendo a mutação. A fase de 

promoção é caracterizada pela ploriferação celular resultando 

numa lesão pré-neoplásica, mecanismo este que pode ser 

reversível, a depender dos agentes externos e internos, a 

exemplo de fatores dietéticos e hormonais. A última etapa é a 

progressão, de caráter irreversível, é marcada pela 

agressividade das células devido às várias mutações gênicas. 

Nesta fase pode ocorrer um crescimento desenfreado do tumor 

e sua disseminação metastática (COSTA, 2019). 

Diversos mecanismos têm sido empregados para o 

tratamento do câncer, porém muitos destes meios provocam 

sérios efeitos tóxicos a estes pacientes, a exemplo da 

quimioterapia e radioterapia (MANDRICH, CAPUTO, 2020). 

Desta forma, é importante que haja uma maior atenção para os 

fatores causais desta patologia, a fim de que a mesma não 

venha a se desenvolver. Dentre essas causas, destacam-se os 

fatores ambientais (alimentação, atividade física, tabagismo, 

etilismo, etc), genéticos, hormonais (menopausa, etc) e clínicos 

(gordura visceral,outras DCNT, etc) (LI et al., 2018; SANTOS, 

2019; NOGUEIRA et al., 2020; SELVAKUMAR et al. 2020). 

Nos últimos anos, a nutrição tem se destacado neste 

cenário devido às estratégias dietéticas para a prevenção do 

câncer, isto porque alguns nutrientes e compostos bioativos 

(CBA) estão relacionados à carcinogênese e à restauração do 

estado epigenético normal de oncogenes e genes supressores 

de tumor (PAUL, LI, TOLLEFSBOL 2018; MANDRICH, 

CAPUTO, 2020). Para Selvakumar et al. (2020), “No câncer de 

mama, as mudanças nos níveis de expressão de oncogenes e 
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genes supressores de tumor são amplamente controladas por 

alterações epigenéticas, particularmente metilação do DNA e 

modificações de histonas”. Tais modificações são tidas como 

pós-traducionais, os quais podem gerar mudanças no perfil de 

expressão gênica, sem que haja alteração da sequência das 

bases nucleotídicas (CAO et al.,2018). 

Dentre estas alterações, a metilação do DNA é o 

mecanismo epigenético mais estudado, e diz respeito à 

transferência de um grupo metil a um par de dinucleotídios 

citosina/guanina (CpG), provocando desta forma, o 

silenciamento do gene, na maioria dos casos. Neste contexto, 

a nutrigenômica aborda como os nutrientes e compostos 

bioativos atuam no processo de expressão gênica 

(COMINETTI, ROGERO, HORST, 2017). 

O Câncer envolve alterações genéticas, as quais são 

irreversíveis, e epigenéticas, em que estas possuem caráter 

reversível. Estas são explicadas como alterações na 

organização estrutural da cromatina, denominada de 

modificações epigenéticas, induzidas por CBA e nutrientes 

dietéticos, provocando assim, mudanças na expressão gênica 

as quais podem estar envolvidas no desenvolvimento de várias 

doenças, inclusive, o câncer (FERNANDES  et al., 2020).  

O sulforafano (SFN) é um isotiocianato derivado dos 

glicosinolatos, os quais são metabólitos secundários 

característicos de vegetais crucíferos, a exemplo do Brócolis 

(BAO et al., 2016). Este composto bioativo é um potente 

modulador epigenético, além de atuar em mecanismos 

envolvidos com detoxificação, inflamação e ciclo celular, 

podendo influenciar vias celulares que diminuem, revertem e 

até bloqueiam os efeitos de compostos que causam danos ao 

DNA e contribuem para a formação do câncer. Desta forma, o 
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sulforafano está associado à quimioprevenção, incluindo o 

câncer de mama e, portanto, tem se destacado nas pesquisas 

atuais (LI et al., 2018; SANTOS, 2019; BAGHERI et al., 2020; 

VIANA et al., 2020).  

Portanto, o objetivo da presente revisão é analisar a 

influência do sulforafano nos mecanismos epigenéticos nas 

células cancerígenas da mama.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa de revisão integrativa possui caráter 

exploratória, pois há um aprofundamento melhor sobre o tema 

estabelecido, e quanto aos procedimentos, trata-se de uma 

revisão de literatura, cujos artigos foram encontrados nas bases 

de dados “Scielo”, “Pubmed”, “Lilacs” e “Google Acadêmico”. 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados, a 

partir do Medical Subject Headings (MeSH), foram: 

“sulforafano”, “epigenética” e “câncer de mama”, incluindo 

também seus respectivos termos em inglês ou espanhol, sendo 

estes isolados ou agrupados.  

Os critérios de inclusão para construção deste trabalho 

foram: artigos publicados entre 2016 e 2021; trabalhos que 

abordassem a interação do sulforafano em mecanismos 

epienéticos de células cancerígenas da mama; e que 

estivessem nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram 

excluídos os trabalhos que não atenderam aos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. Dentre o universo de 

estudos encontrados, foram selecionados 11 deles, pois 

atendiam a todos os critérios pré-estabelecidos da pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O método e os principais resultados dos artigos 

selecionados para análise no presente estudo foram dispostos 

numa tabela comparativa posta em ordem cronológica, 

conforme a Tabela 1.  

Tabela 1. Efeito do Sulforafano nos mecanismos epigenéticos 
associados aos genes do câncer de mama.  

Autor/ano  
Fitoquímico/ 
composto 

Dose/tempo Modelo 
Tipo de 
teste 

Resultados 

Kim, Park, 
Moon, 
(2017) 

SFN e 
paclitaxel 

 
5, 10, 15 ou 
20 μM de SFN  
combinado 
com 10 nM de 
paclitaxel por 
2 dias 

 
 

Humanos In vitro 

↓  Viabilidade 
celular; 
Indução de 
apoptose; 
regulação 
negativa da via 
de sinalização 
do fator nuclear 
kappa B. 

 

Lewinska 
et al., 
(2017) 

SFN 

 
5,10 e 20 
μM/L de SFN 
por 24 horas 

Humanos In vitro 

 
Parada do ciclo 
celular em 
G2/M nas 
células MCF-7 
e MDA-MB-231 
e nas células 
SKBR3; 
Hipometilação 
global do DNA;  
Estresse nitro-
oxidativo;  
Instabilidade 
genética; 
Indução de 
senescência 
celular e 
apoptose. 

 

Pawlik, et 
al., (2017) 

SFN 

 
1-50 μM/L de 
SFN durante 
24 horas 

Humanos In vitro 

 
↓ Viabilidade 
celular; 
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Parada do ciclo 
celular em 
G2/M nas 
células MDA-
MB-231 e 
SKBR3; 
Indução de 
apoptose; 
 
 
 

 

Autor/ano  
Fitoquímico/ 
composto 

Dose/tempo Modelo 
Tipo de 
teste 

Resultados 

Royston et 
al., (2017) 

SFN e  
Withaferin A 
(WA)  

5 μM/L de 
SFN isolado 
ou combinado 
com 1 μM/L 
de WA por 3 
dias 

Humanos In vitro 

↓ Viabilidade 
celular nas 
células MCF-7; 
Indução de 
apoptose nas 
células MCF-7 
e MDA-MB-
231; 
↓ HDAC e 
DNMT. 

 

Cao et al., 
(2018) 

SFN 
50mg/Kg 
por 27 dias 

Ratos 

In vivo 
(células 
de 
câncer 
humana
s 
implanta
das em 
ratos) 

Inibição 
significativa da 
expressão de 
mRNA de 
HDAC5 em 
células de câncer 
da mama. 

Li et al., 
(2018) 

SFN 

26% da dieta 
composta por 
broto de 
brócolis (234g 
para um 
adulto de 
60Kg) no 
período pré-
natal e pós 
gestacional 

Ratos In vivo 

Indução da 
reativação 
epigenética de 
genes 
supressores de 
tumor; 
Inibição 
de genes 
promotores de 
tumor, como 
hTERT e c-Myc; 
Diminuição da 
expressão do 
gene HDAC1 e 
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sua atividade 
enzimática. 

Royston et 
al., (2018) 

SFN e  
Withaferin A 
(WA)  

5 μM/L de 
SFN isolado 
ou combinado 
com 1 μM/L 
de WA por 3 
dias 

Humanos In vitro 

 
Inibição de genes 
do ciclo celular 
em células de 
câncer de mama; 
Regulação 
negativa de 
HDAC1, HDAC2 
e HDAC3. 

 

 

Autor/ano  
Fitoquímico/ 
composto 

Dose/tempo Modelo 
Tipo de 
teste 

Resultados 

Paul, Li, 
Tollefsbol, 
(2018) 

SFN e 
Genisteína 
(GEN) 

5 μM de SFN 
isolado ou 
combinado 
com  5 μM de 
GEN 
por 3 dias. (in 
vitro)/ 
Um grupo 
com 13% da 
dieta 
composta por 
broto de 
brócolis e 
outro grupo 
com 13% da 
dieta 
composta por 
broto de 
brócolis e 250 
mg / kg de 
GEN 

Humanos 
(in vitro)/ 
Ratos (in 
vivo) 

In vitro/ 
In vivo 

Inibição da 
progressão do 
ciclo celular para 
a fase G2 (MDA-
MB-231) 
e fase G1 em 
células de câncer 
de mama MCF-7; 
Regulação  
negativa dos 
níveis de HDAC2 
e HDAC3 tanto 
no mRNA quanto 
níveis de 
proteína. 

Cheng et 
al., (2019) 

SFN 

 
0, 6,25, 12,5, 
ou 25 μM/L de 
SFN durante 
1-3 dias 

Humanos In vitro 

Parada do ciclo 
celular em 
G1/S; 
Sem indução 
de apoptose; 
↓ HDAC3. 

 

Bagueri et 
al., (2020) 

SFN 

5, 10, 20, 30 
and 40 μM em 
diferentes 
escalas de 

Humanos In vitro 

 
Inibição  da 
migração de 
células; 
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tempo: 24h, 
48h e 72h 

Concentrações 
(30, 40μM), SFN 
induziu 
apoptose. 

Li et al., 
(2020) 

SFN 

26% da dieta 
composta por 
broto de 
brócolis (234g 
para um 
adulto de 
60Kg) no 
período pré-
natal e pós 
gestacional 

Ratos In vivo 

Supressão do 
crescimento do 
tumor;  
diminuição da 
incidência do 
tumor; 
 atraso da 
latência do tumor 
na prole. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O câncer tem sido uma das principais causas de morte 

devido à invasão tumoral e à metástase (BAO et al., 2016). 

Neste contexto, a maioria dos estudos realizados com o SFN 

tem como objetivo analisar a atividade anticâncer e os 

mecanismos celulares e moleculares influenciados por este 

fitoquímico (SANTOS, 2019).  

O SFN é um tipo de isotiocianato o qual tem 

demonstrado uma ampla atividade antitumogênica, quando 

administrados em altas doses, em linhagens de células 

cancerosas mamárias, seja em estudos em vitro ou com células 

animais (PAWLIK et al., 2017). São vários os mecanismos de 

ação que explicam tal atividade, a exemplo da ativação de Nrf-

2 de enzimas de desintoxicação de fase II, da inibição da via de 

sinalização NF-kB, da indução de parada do ciclo celular e 

apoptose em vários tipos de câncer, e  das modulações 

epigenéticas. (BAO et al., 2016; LEWINSKA et al., 2017; 

BAGUERI et al., 2020) .  

No estudo in vitro realizado por Kim et al. (2017), a 

suplementação de 5, 10, 15 e 20 μM de SFN combinada com 

10 nM de paclitaxel, medicamento utilizado na indução da 

apoptose em células cancerígenas, mostrou uma redução 
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significativa da viabilidade das linhas celulares MDA‐MB‐231 e 

MCF‐7 do câncer de mama, mostrando que o SFN potencializa 

a atividade apoptótica induzida por paclixatel. Além disso, o 

SFN inibiu a ativação da via de sinalização do Fator Nuclear 

Kappa B (NF- kB), a qual é induzida por paclitaxel. O NF-kB é 

envolvido no controle da expressão de diversos genes, inclusive 

aqueles que medeiam a transição epitélio- mesenquimal 

no câncer de mama, contribuindo para o processo de 

metástase. Desta forma, o estudo mostra que a atividade 

sinérgica destes compostos promovem uma ação 

quimiopreventiva eficaz nestas linhas de células do câncer de 

mama.  

Tal estudo corrobora com os achados por Lewinska et al. 

(2017). Esta pesquisa in vitro também analisou o efeito do SFN 

nas linhas celulares MDA‐MB‐231 e MCF‐7, bem como nas SK-

BR-3 do câncer de mama. A 5 e 10 μM de SFN, observou-se 

parada do cico celular e senescência nestas células; já em 

doses de 20 μM de SFN, provocou genotoxicidade ao DNA das 

células em estudo devido à ruptura da fita dupla deste material 

genético, além de induzir à apoptose. Em ambos os casos, 

houve a indução à autofagia, seja ela citostática (5 e 10 μM de 

SFN) ou citotóxica (20 μM de SFN). Desta maneira, as 

diferentes doses de SFN mostraram-se capaz de controlar a 

progressão destas células cancerígenas, e consequentemente, 

o tumor.  

Tais efeitos relatados foram devido à modulação 

epigenética induzida pelo SFN. Este fitoquímico gerou 

mudanças no perfil do microRNA, resultando na parada do ciclo 

celular e no processo de senescência observado. Tais 

resultados também foram encontrados nas células-tronco 

mesenquimais, principalmente a 20 μM de SFN. Além disso, 
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promoveu a hipometilação nestas linhas celulares do câncer de 

mama, a qual pode estar associada também com o processo de 

senescência celular.  

Resultados semelhantes foram vistos no estudo de 

Pawlik, et al. (2017), quando foi analisado o efeito do SFN nas 

linhas celulares MDA‐MB‐231 e SK-BR-3, porém com uma dose 

variável de 1-50 μM deste fitoquímico. Os achados mostraram 

uma menor viabilidade, podendo esta atingir uma porcentagem 

de 50 a 80% a depender da dosagem. Ainda constatou-se que 

o SFN promoveu a parada do ciclo celular da fase G2/M nas 

linhagens destas células, a doses de 10 μM de SFN, 

confirmando assim,a função citostática vista por Lewinska et al. 

(2017), bem como atividade autofágica a 10 ou 20 μM de SFN.  

Os achados de Bagheri et al. (2020) comungam com os 

já expostos, visto que a suplementação de 30-40 μM de SFN 

induziu a apoptose nas linhagens celulares MDA‐MB‐231 do 

câncer de mama, além de inibir a capacidade de migração 

destas células para outros tecidos, contribuindo assim, para a 

regressão do tumor e para evitar a metástase. 

As pesquisas de Royston et al., (2017) e Royston et al., 

(2018) analisaram o efeito sinérgico da Withaferin A (WA), um 

esteroide natural, com o SFN na proliferação celular do câncer 

de mama, nos níveis das enzimas histona desacetilase1 

(HDAC1), e metiltransferases de DNA (DNMTs). O efeito 

sinérgico foi constatado nas linhagens celulares MCF-7 e MDA-

MB-231, diminuindo a viabilidade celular em MCF-7 e uma 

maior indução à apoptose em ambas as linhagens. Além disso, 

houve uma menor expressão de HDACs, ocasionando a  

hiperacetilação de histonas, e DNMTs, provocando a 

hipometilação do DNA, em vários níveis.  
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Ambos, DNMTs e HDACs, são os alvos epigenéticos 

mais estudados e reconhecidos para a descoberta de agentes 

antitumorais (YUAN et al., 2019). O DNMT1 e o HDAC1 têm 

sido associados ao crescimento e desenvolvimentos de células 

cancerígenas, necessitando, pois, de inibidores epigenéticos 

para diminuir a expressão destas enzimas, e, 

consequentemente, reduzir o tumor (ROYSTON et al., 2017).  

As HDACs são um conjunto de enzimas que remove o 

grupo acetil do resíduo de lisina, aumentando as interações 

iônicas entre as histonas e o DNA. Este mecanismo leva à 

compactuação da cromatina, e consequentemente, à inibição 

da transcrição gênica pelo RNAm (Figura 1) (YOON, EOM, 

2016; SANTOS, 2019).  

Figura 1. Acetilação e desacetilação de histonas. 

 
Fonte: SANTOS, 2019. 

 

Os HDACs estão relacionados a fenótipos malignos do 

câncer, e apresentam-se em níveis elevados nas células 

malignas. Exemplo disto, é o aumento da expressão HDAC1 no 
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câncer de mama (YOON, EOM, 2016). Logo, a menor 

expressão de HDAC1 demonstrada nos estudos de Royston et 

al. (2017) e Royston et al. (2018) está associada a um efeito 

quimipreventivo (SANTOS, 2019). Tal associação pode ser 

relacionada ao fato de que a diminuição de HDACs irá aumentar 

a transcrição de genes supressores de tumor, contribuindo 

assim, para a regressão do processo de carcinogênese.  

Os achados de Cao et al., (2017), denomina o SFN como 

inibidor bioativo natural por atuar na regulação negativa da 

transcrição de HDAC5, agindo portanto, no controle e redução 

do câncer de mama. Neste mesmo contexto, Cheng et al. 

(2019) constatou que a suplementação de 25 μM de sulforafano 

induziu a baixa regulação de HDAC3, provocando uma 

hiperacetilação de histonas, o que pode ter causado a parada 

do ciclo celular na linhagens celulares ZR-75-1 (NCI-PBCF-

CRL1500), do câncer de mama, por aumentar a expressão de 

genes supressores de tumor. Porém, não houve indução à 

apoptose nestas células. 

 As DNMTs são enzimas responsáveis pela metilação do 

DNA, isto é, doam um grupo metil (CH3), a partir de S-

adenosilmetionina (SAM), à posição C5 do anel de citosina em 

um par de dinucleotídeo citosina-fosfato-guanina (CpG). 

Atualmente, é conhecido o papel de 3 delas: DNMT1, DNMT3a 

e DNMT3b. A DNMT1 realiza a manutenção da metilação do 

DNA durante  replicação, enquanto que a DNMT3a e DNMT3b 

catalisam novamente a metilação nas 2 fitas de DNA (Figura 2) 

(RODRIGUES et al., 2019; ZHANG et al., 2020).  
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Figura 2. Metilação de DNA pelas DNMTs.  

 
Fonte: FIGUEIRA, 2016. 

Uma marca registrada do câncer é a hipometilação 

global do DNA, que promove a instabilidade genômica, bem 

como a hipermetilação do promotor, pois desta forma, os genes 

supressores de tumor podem ficar silenciados e afetar 

processos celulares importantes, como o ciclo celular, 

apoptose, reparo de DNA, interações celulares e angiogênese. 

Portanto, a terapia tumoral se concentra em restaurar a 

transcrição destes genes, os quais foram inibidos diante da 

metilação da ilha CpG (ZHANG et al., 2020).  

Logo, a menor atividade enzimática das DNMTs 

constatada no estudo de Royston et al., (2017) e Royston et al., 

(2018), resultou na diminuição da metilação do DNA, e, 

consequentemente, uma maior expressão gênica (Figura 3). 
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Este mecanimo traz um efeito antitumorigênico, uma vez que 

está associado à morte das céulas cancerígenas. 

Provavelmente, tal associação ocorra devido ao aumento da 

expressão de genes supressores de tumor.  

 

Figura 3. Efeito da metilação do DNA na transcrição gênica.  

 
Fonte: ZHANG et al. 2020. 

O estudo de Paul, Li, Tollefsbol, (2018) demonstrou o 

efeito sinérgico do SFN com a isoflavona Genisteína (GEN) na 

baixa regulação de HDAC2 e HDAC3 nas linhagens celulares 

MCF-7 e MDA-MB-231 do câncer de mama. Diante disto, há um 

aumento da acetilação de histonas, ocasionando uma maior 

expressão gênica, a qual pode estar associada a genes 

supressores de tumor, como o p21 e o p16, assumindo assim, 

uma atividade antitumorigênica. Mesmo a GEN assumindo um 

efeito inibitório da DNMT, a atividade sinérgica não apresentou 

regulação negativa para a DNMT do estudo apresentado. A 

pesquisa concluiu que a suplementação de 5 μM de SFN com 

15 μM de GEN apresentou uma melhor atividade na redução do 
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tumor, por gerar uma menor viabilidade celular, uma maior 

atividade apoptótica e uma menor expressão de HDACs.  

Os mecanismos epigenéticos, como metilação de DNA e 

acetilação de histonas, estão presentes desde a fase 

embrionária dos indivíduos e desempenham importante papel 

no controle da expressão genética. A desregulação de tais 

mecanismos durante a embriogênese está associada a uma 

maior suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças e 

impactos fenotípicos durante a fase adulta, a exemplo de maior 

vulnerabilidade à tumorigênese. Portanto, é necessário uma 

maior atenção quanto aos fatores ambientais que podem vir a 

influenciar, beneficamente ou não, os mecanismos 

epigenéticos durante esta fase (LI et al., 2018). 

Neste contexto, a dieta das gestantes é um dos fatores 

ambientais que pode influenciar os mecanismos epigenéticos 

do feto, e consequentemente, alterar o perfil fenotípico do bebê 

(FIGUEIRA, 2016). Diante do exposto, as pesquisas de Li et al. 

(2018) e Li et al. (2020) analisaram o efeito da introdução do 

SFN, através de 26% da dieta composta por brócolis, na 

alimentação de camundongos gestantes, com presença de 

tumor, no período pré-natal e pós gestacional. Em ambos os 

estudos, pode-se constatar uma redução do tumor devido à 

redução da expressão de HDAC1, provocando a indução da 

reativação epigenética dos genes supressores de tumor, a 

exemplo do hTERT e do c-Myc. Além de gerar um atraso da 

latência do tumor na prole. Portanto, os dados mostram que a 

ingestão do SFN durante a gravidez / lactação ou desde o 

estágio inicial da vida pós-natal pode apresentar efeitos mais 

eficazes na prevenção do câncer de mama mais tarde na vida 

do que quando consumido a partir da idade adulta. 
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CONCLUSÕES  

 

Pode-se constatar, através da presente revisão 

integrativa, que o Sulforafano age como modulador epigenético 

nas células malignas do câncer de mama. Sua atuação é 

associada à diminuição das enzimas HDACs, provocando o 

aumento da acetilação de histonas e, consequentemente, uma 

maior trasncrição gênica, no que indica os estudos, de genes 

supressores de tumor. Este fitoquímico foi ainda relacionado à 

diminuição das enzimas DNMTs, provocando assim, a redução 

da metilação do DNA e, consequentemente, uma maior 

expressão de genes supressores de tumor, pelo que indica os 

resultados dos estudos em análise.  

Diante de tais resultados, constatou-se, ainda, a parada 

do ciclo celular destas céulas cancerosas, provocando uma 

menor viabilidade celular e a apoptose destas células. Estas 

constatações também foram observadas em camundongos que 

receberam a suplementação do Sulforafano desde o período 

gestacional, constatando que tal fitoquímico possui um efeito 

quimiopreventivo acentuado quando ingerido a partir desta fase 

da vida.  

Portanto, conclui-se que o Sulforafano possui efeito 

quimiopreventivo, a depender da dose empregada, nas células 

cancerígenas mamárias, podendo ser usado na prevenção e 

tratamento do câncer de mama. Além disso, seu efeito pode ser 

potencializado quando agregado a outras substâncias, como a 

Genisteína e a Withaferin A. Porém, são necessários mais 

estudos para explicar melhor o efeito modulatório epigenético 

provocado por este fitoquímico nas células malignas do câncer 

de mama.  
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RESUMO: A pandemia ocasionada pelo vírus Sars-CoV-2, 
causador da COVID-19, trouxe impactos em diversos aspectos 
da vida a nível mundial. Como medida de proteção, o 
isolamento social foi decretado e a população se viu em um 
cenário de muitas mudanças sociais, econômicas e 
alimentares. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo 
realizar uma revisão de literatura acerca do consumo de 
alimentos ultraprocessados pela população brasileira durante o 
período da pandemia por COVID-19. A partir dos descritores 
“ultraprocessed food”, “COVID” e “Brazil”, foram realizadas 
buscas nas seguintes bases de dados: PubMed (Public 
Medline), SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após a avaliação das 
publicações encontradas, resultou-se em 9 artigos para a 
composição desta revisão. Como resultados, tem-se que o 
consumo de alimentos ultraprocessados foi crescente na 
população brasileira, quando comparado a períodos anteriores 
à pandemia por COVID-19, fato este que caracteriza hábitos 
alimentares nutricionalmente inadequados. Além disso, essas 
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alterações relacionadas à escolha de alimentos encontram-se 
diretamente associadas a outros fatores sociais e econômicos 
no país. Diante do que foi exposto, ressalta-se a importância de 
promover uma assistência adequada à população, por meio de 
ações e políticas públicas, tendo em vista a oferta de uma 
alimentação nutricionalmente qualificada e benéfica.  
 
Palavras-chave: Alimentos industrializados. Covid-19. 

Consumo alimentar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O novo Coronavírus foi nomeado como síndrome 

respiratória aguda grave – coronavírus-2 (SARS-CoV-2) pelo 

Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus [International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)]. Em fevereiro de 

2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

oficialmente a doença como a COVID-19 (XAVIER et. al. 2020).   

Dessa forma, acredita-se que os primeiros casos de 

COVID-19 tenham sido associados a um mercado de frutos do 

mar em Wuhan, na China, onde pacientes contaminados 

costumavam consumir alimentos. Supõe-se que o mecanismo 

de infecção tenha passado de animal para humano. No entanto, 

o surgimento de outros casos foi decorrente de interações 

humanas (XAVIER et. al. 2020).  

Assim, para diminuir o contágio, segundo Malta et. al. 

(2020), no Brasil, diversas medidas foram adotadas pelos 

estados e municípios, trabalhadores foram orientados a 

desenvolver suas atividades em casa, autoridades públicas 

locais chegaram a decretar bloqueio total (lockdown), com 

punições para quem não se adequassem às normativas. 
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Geralmente, a repercussão clínica e comportamental 

dessas obrigações implica mudanças no estilo de vida e pode 

afetar a saúde mental dos cidadãos. Assim, nos Estados 

Unidos, no início da pandemia, observou-se um crescimento no 

volume de compras em supermercados e estoque doméstico de 

alimentos ultraprocessados e de alta densidade energética, tais 

como batatas fritas, pipoca, chocolate e sorvete (MALTA et. al., 

2020). 

Tais alimentos ultraprocessados são produtos com a 

adição de diversos aditivos alimentares, uma vez que os 

mesmos passam por uma série de processos industriais. São 

fabricados com fórmulas de substâncias que contém pouco ou 

nenhum alimento por inteiro, onde são geralmente adicionados 

corantes, emulsificantes, dentre outros (COSTA et al., 2021).  

No decorrer do período de pandemia, o cenário da 

alimentação pode ter sofrido algumas mudanças, pois as 

pessoas permanecem em casa, e o distanciamento social tem 

o potencial de contribuir com alguns fatores como implicações 

psicológicas, como a ansiedade, isolamento, tristeza e 

depressão, sendo um desafio compreender as causas do 

isolamento social no comportamento alimentar das pessoas 

(ARO; PEREIRA; BERNARDO, 2021).  

Durante o período de isolamento social em decorrência 

da COVID-19, os estabelecimentos foram obrigados por lei a 

permanecerem fechados. Dessa forma, os mesmos tiveram que 

se adaptar à realidade de forma a funcionar online por meio do 

serviço de delivery, o que aumentou a demanda por este tipo 

de aplicativo de serviço (BOTELHO; CARDOSO; CANELLA, 

2020). 

De acordo com Raphaelli et al. (2021) houve um 

fortalecimento dos supermercados e redes virtuais e dos 
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aplicativos de delivery de comida pronta. Assim, foi crescente o 

acesso a alimentos rápidos ou fast food, fazendo com que as 

pessoas passassem mais tempo em casa e, 

consequentemente, expostos cada vez mais a publicidade de 

televisão e internet em especial de alimentos ultraprocessados 

(RAPHAELLI et al., 2021).  

Diante deste cenário, é de se esperar que a pandemia 

de COVID-19 tenha causado mudanças nos comportamentos 

das pessoas, sendo um deles a alimentação. Dessa forma, 

muitos fatores estão relacionados à pandemia, podendo haver 

mudanças tanto positivamente como negativamente para a 

população a depender de seus contextos individuais (STEELE 

et al., 2020).  

Portanto, este trabalho tem por objetivo realizar uma 

revisão de literatura acerca do consumo de alimentos 

ultraprocessados pela população brasileira durante o período 

da pandemia por COVID-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão de 

literatura. Para tanto, foram realizadas buscas nas seguintes 

bases de dados: PubMed (Public Medline), SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a 

partir dos seguintes descritores de saúde: “alimentos 

ultraprocessados”, “COVID”, “Brasil” e seus respectivos termos 

em língua inglesa: “ultraprocessed food”, “COVID” e “Brazil”. Os 

descritores foram combinados por meio dos operadores 

booleanos AND ou OR. Estes termos foram escolhidos por 

estarem relacionados à pergunta norteadora: “Como está o 
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consumo alimentar dos brasileiros com relação aos alimentos 

ultraprocessados durante a pandemia por COVID-19?”. 

Dessa forma, foi necessária a adoção de critérios de 

inclusão, sendo estes: artigos originais, relacionados à pergunta 

norteadora em seus títulos e/ou resumos, estudos na população 

brasileira e publicados entre 2020 e 2021, de modo a abranger 

apenas materiais publicados em tempos de pandemia. Por 

outro lado, os critérios de exclusão incluem artigos duplicados 

entre as bases de dados e artigos classificados como revisões. 

Para a seleção dos artigos que iriam compor a revisão, 

primeiramente foi realizada a leitura dos títulos encontrados nas 

bases de dados, de modo a excluir artigos em duplicidade. Em 

seguida, houve leitura de títulos e resumos para seleção de 

artigos dentro da temática estabelecida. Por fim, as publicações 

restantes foram lidas na íntegra, de modo a verificar sua relação 

com o objetivo da revisão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento bibliográfico realizado nas bases de 

dados BVS, PubMed e SciELO resultou em 74 artigos, dos 

quais 31 foram excluídos pelo critério de duplicidade após a 

leitura dos títulos. A partir da leitura de títulos e resumos, 30 

artigos foram excluídos por não pertencerem ao tema proposto. 

Logo, 13 artigos foram selecionados para leitura na íntegra, dos 

quais um total de 8 foram elegidos para a composição desta 

revisão (Figura 1). A caracterização destes se encontra no 

Quadro 1.  
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Figura 1. Fluxograma das etapas do levantamento bibliográfico. 
 

 
Fonte: autoria própria (2021) 

 

  

(n = 8) 
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Quadro 1. Caracterização e principais resultados dos estudos 

selecionados. 

 

Autores e 
ano de 

publicação 

Tipo de estudo e 
objetivo 

Principais 
resultados 

Santana et 
al.; 2021 

Estudo 
transversal. 
 
Analisar a 
influência do 
distanciamento 
social do COVID-
19 no padrão 
alimentar de 
universitários 
alunos do 
Nordeste do Brasil 
e fatores 
associados. 

O isolamento social 
afetou a ingestão 
alimentar de 
estudantes 
universitários. O 
consumo de alimentos 
processados e 
ultraprocessados 
identificados pode 
afetar a saúde dos 
alunos, principalmente 
a ocorrência de 
excesso de peso e 
obesidade. 

Ruíz-Roso 
et al.; 2020 

Estudo 
transversal. 
 
Descrever a 
atividade física e o 
consumo de 
alimentos 
ultraprocessados, 
suas mudanças e 
preditores 
sociodemográficos 
entre adolescentes 
de países da 

O consumo habitual 
de ultraprocessados 
foi elevado durante o 
período de pandemia 
em todos os países, e 
mais prevalente na 
América Latina. 
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Europa (Itália e 
Espanha) e da 
América Latina 
(Brasil, Chile e 
Colômbia) durante 
o período 
pandêmico da 
SARS-CoV-2. 

Horta; 
Matos; 
Mendes, 
2020 

Estudo analítico. 
 
Descrever os 
anúncios 
veiculados em 
uma plataforma 
OFD nas capitais 
brasileiras, 
durante a 13ª e 14ª 
semanas da 
pandemia. 

O ambiente alimentar 
digital representado 
por uma plataforma de 
entrega de alimentos 
online mostrou-se 
obesogênico no Brasil 
devido à expressiva 
presença de 
propagandas de 
alimentos não 
saudáveis durante a 
pandemia COVID-19. 
 
O estudo mostrou que 
os alimentos não 
saudáveis 
predominaram nas 
propagandas, 
principalmente pela 
presença de bebidas 
ultraprocessadas e 
sanduíches, enquanto 
os alimentos 
saudáveis, 
representados 
principalmente por 



O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS DURANTE A PANDEMIA 
DE COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

325 
 

refeições tradicionais 
e massas, foram 
anunciados com 
menor frequência.  

Werneck et 
al., 2020 

Estudo de 
inquérito nacional 
transversal. 
 
Analisar a 
associação dos 
padrões de 
mudança na 
exibição de TV e 
no uso de 
computador / 
tablet e a 
incidência de 
consumo elevado 
de alimentos 
ultraprocessados e 
menor consumo 
de frutas e 
vegetais durante a 
pandemia de 
COVID-19. 

Apenas os 
participantes que 
apresentaram alta 
incidência de 
visualização de TV 
estavam em risco de 
elevada frequência de 
incidência de consumo 
de alimentos 
ultraprocessados e 
baixo consumo de 
incidência de frutas e 
vegetais. 
 

Steele et al 
2020 

 

Estudo de coorte.  

Descrever 
características da 
alimentação dos 
participantes da 
coorte NutriNet 
Brasil 

Para o conjunto dos 
participantes, 
identificou-se aumento 
modesto, porém 
estatisticamente 
significante, no 
consumo de 
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imediatamente 
antes e na vigência 
da pandemia de 
covid-19. 

 

marcadores de 
alimentação saudável 
e estabilidade no 
consumo de 
marcadores de 
alimentação não 
saudável. Esse padrão 
favorável de 
mudanças na 
alimentação com a 
pandemia se repetiu 
na maior parte dos 
estratos 
sociodemográficos. 

Malta et al 
2020 

 

Estudo 
transversal. 
 
Descrever as 
mudanças nos 
estilos de vida, 
quanto ao 
consumo de 
tabaco, bebidas 
alcoólicas, 
alimentação e 
atividade física, no 
período de 
restrição social 
consequente à 
pandemia da 
COVID-19. 
 

Durante o período de 
restrição social, foi 
relatada diminuição da 
prática de atividade 
física e aumento do 
tempo em frente a 
telas, da ingestão de 
alimentos 
ultraprocessados, do 
número de cigarros 
fumados e do 
consumo de bebidas 
alcóolicas. Foram 
observadas diferenças 
segundo sexo e faixa 
etária, os resultados 
apontam uma piora 
dos estilos de vida e 
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aumento de 
comportamentos de 
risco à saúde 

Werneck et 
al.; 2020 

Estudo 
transversal. 
  
Analisar a 
associação entre 
depressão e 
incidência da 
prática de 
atividade física, 
incidência do 
tempo de exibição 
de TV, bem como 
a frequência do 
consumo de 
alimentos 
ultraprocessados.  

As análises revelaram 

que pessoas com 

depressão eram mais 

propensas à 

incidência do consumo 

de alimentos 

ultraprocessados, 

quando comparados 

com pessoas sem 

depressão.  

Tanto a população em 

geral quanto as 

pessoas com 

depressão 

apresentaram uma 
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incidência 

considerável de 

inatividade física. 

Assim como, a alta 

incidência do tempo 

de exibição de TV e 

baixa frequência do 

consumo de frutas ou 

de vegetais foram 

iguais para pessoas 

com depressão e a 

população em geral.  

 

Smaira et 

al.; 2020 

 

Estudo 
transversal. 
 
Investigar 
associações entre 
o consumo 
alimentar e hábitos 
alimentares e 
determinantes da 
escolha alimentar 
em mulheres 
durante a 
pandemia de 
COVID-19. 

Alguns hábitos 
alimentares e 
determinantes da 
escolha alimentar 
observados durante a 
pandemia de COVID-
19 foram associados a 
uma dieta não 
saudável em mulheres 
brasileiras.  

Fonte: autoria própria (2021) 

 
O isolamento social ocasionado pela pandemia da 

COVID-19 parece ter alterado a vida da população em diversos 

aspectos. Dentre eles, a alimentação e o consumo de alimentos 
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ultraprocessados tornou-se crescente. De acordo com Santana 

et al (2020), em universitários da Bahia, este público relatou um 

maior consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

(30,5%), pois sentiam ansiedade e angústia por causa da 

pandemia. Em contrapartida, 35,5% dos estudantes adotavam 

práticas alimentares consideradas saudáveis, como o consumo 

predominante de alimentos in natura.  

O mesmo estudo traz que o consumo de açúcar e doces, 

produtos industrializados prontos para o consumo, gorduras, 

pães e cereais refinados e lácteos representam 17,43% da 

ingestão alimentar do público analisado. Também foi visto que 

o padrão alimentar ultraprocessado foi negativamente 

associado com envolvimento em atividade física (SANTANA et 

al., 2020).  

Nesta conjuntura, pesquisa realizada por Tribst, 

Tramontt e Baraldi (2021) revelou que no início da pandemia de 

COVID-19, 21,1% dos entrevistados demonstraram uma 

melhora na qualidade de suas dietas, enquanto 12,5% 

relataram piora. Também destacam que aqueles com 

mudanças negativas na dieta eram pessoas mais jovens e 

graduados.  

 Assim, o maior consumo desta categoria de 

alimentos pode ser associado, principalmente, devido à sua 

praticidade quanto ao horário e preparo, o que permite uma 

grande facilidade de ingestão. Além disso, um maior tempo em 

frente às telas expõe a população às propagandas vinculadas 

aos alimentos ultraprocessados, especialmente crianças e 

adolescentes (MONTEIRO et al., 2018).  

Dessa forma, no que se refere aos padrões alimentares 

do referido público, o consumo de alimentos ultraprocessados 

é considerado elevado em países da América Latina, incluindo 
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o Brasil. Assim, a área geográfica do país parece exercer 

influência nos hábitos alimentares, pois leva-se em 

consideração fatores socioeconômicos e tradições de cada 

país. (RUÍZ-ROSO et al., 2020a; RUÍZ-ROSO et al., 2020b).  

Fato este é condizente com o estudo de Costa e 

colaboradores (2018), o qual fez uso da Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2015, constatando 

que quatro a cada dez adolescentes fazem o consumo diário de 

alimentos ultraprocessados. Também, foi visto que este grupo 

da população sofre influência do sedentarismo, já que 

adolescentes fisicamente ativos consomem menos alimentos 

ultraprocessados do que aqueles com comportamento 

sedentário.  

 Ademais, no estudo de Steele et al (2020) onde foi 

analisado o consumo alimentar de participantes da corte 

nutrinet durante a pandemia de COVID-19, foi observado  que 

houve um aumento significante no consumo de alimentos de 

origem saudável, e uma possível estabilização no consumo de 

alimentos ultraprocessados. Esses dados se repetiram nos 

estratos sociais de sexo, idade, macrorregião de residência e 

escolaridade, entretanto, nas regiões Norte e Nordeste foram 

observados padrões menos favoráveis de alimentação, ou seja, 

em regiões que são menos desenvolvidas economicamente, 

nas quais podem ser apontadas desigualdades sociais 

históricas e estruturais. 

Em contrapartida ao estudo anterior, para  Malta et al 

(2020), durante a pandemia de COVID-19 os brasileiros tiveram 

mudanças em seus hábitos, que se caracterizam 

comportamentos que levam a danos à saúde:  maior tempo 

dedicado às telas (tv, tablet ou computador), passaram a 

praticar menos atividade física, e redução do consumo de 
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alimentos saudáveis, aumentando assim o consumo de 

alimentos ultraprocessados, além do aumento do consumo de 

cigarro e bebidas alcoólicas. 

Ainda sobre o estudo de Malta et al (2020), o aumento 

do consumo ultraprocessados, que são alimentos de alta 

densidade energética, como por exemplo: batatas fritas, 

chocolates e sorvetes, e ricos em gorduras, açúcares, 

conservantes e sal, levam a prejuízos à saúde como o 

desenvolvimento de doenças crônicas, obesidade, hipertensão 

e doenças cardiovasculares. Ainda, foi observado que a 

restrição social pode influenciar a ingestão e gasto de energia, 

levando ao ganho de peso (MALTA et al., 2020).  

No mais, no estudo de Horta, Matos e Mendes (2020) é 

exposto como o ambiente alimentar virtual tem se mostrado 

como um forte fator para o consumo de alimentos não 

saudáveis durante a pandemia de COVID-19. Isso acontece 

devido a adoção de estratégias de marketing que induzem o 

público a consumir alimentos industrializados. 

Ademais, o trabalho desenvolvido por Werneck e 

colaboradores (2020) trouxe resultados semelhantes ao dos 

estudos já citados, destacando que a pandemia contribuiu 

fortemente para que houvesse mudanças comportamentais nos 

indivíduos em situação de isolamento social, o que ocasionou 

em uma redução da atividade física, aumento do sedentarismo 

e aumento no consumo de alimentos ultraprocessados na 

população brasileira.  

Paralelo a isso, os autores destacaram que em seu 

estudo foi observado que os participantes que apresentavam 

um maior uso de TV, tiveram uma maior probabilidade de 

apresentarem maior consumo de alimentos industrializados e 

associado a isso, um menor consumo de frutas e vegetais 
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(WERNECK et al.,2020). Em concordância, Andrade e 

colaboradores (2018) dizem que o estímulo para o consumo de 

alimentos ultraprocessados, fast foods, bebidas adoçadas e 

lanches prontos pode impactar negativamente a qualidade da 

dieta da população.  

Outras observações também podem ser pontuadas 

quanto à relação de pandemia e consumo de ultraprocessados. 

De acordo com Werneck et al. (2020), pessoas com diagnóstico 

anterior de depressão apresentaram maior incidência do 

consumo de alimentos ultraprocessados comparado à 

população geral. Uma possível explicação pode ser através da 

associação entre o estresse e as escolhas alimentares, em que, 

pessoas com mais estresse, tendem a aumentar o consumo de 

alimentos açucarados.  

Outro aspecto que pode ser pontuado é o estudo de 

Smaira et al. (2021), que informa que entre as mulheres 

brasileiras, o consumo de alimentos ultraprocessados foi 

relativamente baixo quando comparado a outras populações. 

Porém, um maior consumo de alimentos neste nível de 

processamento ainda estava associado a uma dieta 

nutricionalmente inadequada (ou seja, maior ingestão de 

energia e carboidratos e menor ingestão de proteínas).  

De acordo com Johns (2020), o Brasil retrocedeu devido 

à crise política e econômica. O COVID-19 está exacerbando os 

problemas estruturais crônicos do Brasil de insegurança 

alimentar e desigualdade alimentar. Para enfrentar essa 

realidade, segundo Johns (2020), o desafio não é produzir 

alimentos em quantidades suficientes, mas sim, estruturar o 

sistema alimentar e a distribuição de renda, de modo que, os 

alimentos saudáveis estejam amplamente disponíveis e 

acessíveis. Bem como, reduzir os desperdícios alimentares.  
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Assim, a compreensão abrangente da interação entre 

hábitos alimentares, determinantes da escolha alimentar e 

consumo alimentar pode orientar os profissionais de saúde a 

identificar indivíduos em risco para um padrão de dieta não 

saudável durante a pandemia de COVID-19 (SMAIRA et al., 

2021).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante do exposto, é possível identificar que a pandemia 

ocasionada pela COVID-19 impactou os hábitos alimentares 

dos brasileiros. São necessários estudos longitudinais que 

analisem, a longo prazo, as mudanças ocorridas quanto ao 

consumo alimentar da população, de modo que sejam melhor 

compreendidas suas consequências no período pós-pandemia.  

 Além disso, denota-se a importância de políticas públicas 

relacionadas à alimentação e nutrição para a população 

brasileira, tendo em vista o fornecimento de uma alimentação 

com qualidade e acessível, o que viria a trazer diversos 

benefícios para a saúde. 
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RESUMO: O cenário pandêmico vivenciado devido ao 
surgimento da COVID-19 afetou a situação alimentar e 
nutricional de toda a população mundial. No Brasil, tem-se um 
aumento da insegurança alimentar e, consequentemente, da 
fome, além de uma piora em diversos aspectos, tais como em 
condições sociais, econômicas e alimentares. Assim, este 
artigo tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico 
acerca do contexto pandêmico brasileiro e sua associação com 
o agravamento da insegurança alimentar e da fome no país. 
Para tanto, trata-se de uma revisão de literatura que utilizou as 
seguintes plataformas virtuais como bases de pesquisa: 
PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO), com os descritores “Brazil”, 
“food insecurity”, “hunger”, “pandemic” e “COVID-19”. Após 
avaliação dos materiais, resultou-se em 7 artigos finais para 
composição da revisão. A partir das publicações encontradas, 
é possível observar que a insegurança alimentar e a fome 
cresceram no Brasil durante a pandemia, sendo ainda mais 
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evidente em populações de maior vulnerabilidade social e 
econômica. Com isso, nota-se a importância de ações 
governamentais e políticas públicas que visem o fornecimento 
adequado de alimentação para a população, de modo a 
contribuir para o alcance de melhores condições de vida, 
incluindo o Direito Humano à Alimentação Adequada. 
Palavras-chave: COVID-19. Insegurança alimentar. Fome. 

Políticas Públicas em Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Com seu surgimento em meados de 2019, a doença do 

novo coronavírus, também popularmente conhecida como 

COVID-19, caracteriza-se como uma crise de saúde pública 

que afeta diversos outros setores. O primeiro surto ocorreu na 

China e trouxe como resultado a disseminação acelerada da 

doença em todo o mundo (ABBAS et al., 2020). 

Diante disso, a pandemia de COVID-19, vivenciada a 

partir do início de 2020, repercutiu de diversas formas no meio 

brasileiro. Com o isolamento social e medidas protetivas, o 

Brasil foi inserido em uma conjunção preocupante, com 

dificuldades em aspectos sociais, econômicos e alimentares. 

Dessa forma, problemas relacionados à insegurança alimentar 

no país se tornaram cada vez mais evidentes (SIPIONI et al., 

2020). 

Ademais, denota-se que o quadro da fome é crescente 

por todo o mundo, cerca de 1 a cada 9 pessoas estava em 

condição de fome no ano de 2018 devido a presença de 

fragilidades sociais para os grupos mais vulneráveis. Paralelo a 

isso, o contexto pandêmico se mostrou como um potencial fator 

colaborador para o agravo das pessoas em extrema pobreza 

até o final de 2020, dificultando o alcance do objetivo de 
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desenvolvimento sustentável de sanar a fome na população 

mundial até 2030 (RIBEIRO-SILVA et al., 2020). 

De acordo com Santos (2021), a fome se refere a um 

problema nascido por meio das relações sociais, o qual pode 

ser modificado na presença de medidas estruturais que 

interfiram em seus processos determinantes, de modo a 

melhorar as condições de vida das pessoas que passam por tal 

situação.  

Além disso, é válido ressaltar que o Brasil alcançou um 

índice de desnutrição elevado, sendo observado que 5,2 

milhões de brasileiros estavam nessa condição entre os anos 

de 2015-2017 (FAO, 2019). No mais, é visto que a ingestão 

reduzida de micronutrientes essenciais para o funcionamento 

metabólico, tais como ferro, cálcio e vitaminas A e D reflete no 

aumento de doenças carenciais relacionadas com a “fome 

oculta” descrita nos estudos de Josué de Castro no século 

passado, expondo que estas ainda se mantém como relevante 

problemática nutricional no Brasil (VASCONCELOS, 2008). 

Segundo Moura, Ferreira e Alves (2021), o Brasil 

apresenta uma situação mais complexa, a qual é observada 

além de uma crise sanitária, a presença também de uma crise 

política e econômica, e quando unificadas repercutem de modo 

direto no acesso à alimentação e ao Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), o qual é garantido pela 

Constituição Federal. 

Nesse âmbito, nota-se a relevância da busca pela 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Esta é definida como 

o direito que a população deve ter em acessar, de maneira 

regular e permanente, uma alimentação em qualidade e 

quantidade suficiente, sem alterar o acesso a outras 

necessidades também consideradas essenciais. Assim, para 
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que a SAN seja alcançada, deve estar baseada em práticas 

alimentares que resultam em promoção de saúde, de forma 

ambiental e socialmente sustentáveis, além de respeito à 

diversidade cultural (BRASIL, 2006). Dessa maneira, a 

dificuldade de acesso à alimentação configura a insegurança 

alimentar. 

Em suma, por considerar todas as questões previamente 

expostas sobre a realidade brasileira e os impactos negativos 

que a pandemia de COVID-19 acarreta para a intensificação da 

insegurança alimentar e nutricional, esta revisão possui como 

objetivo realizar um levantamento bibliográfico relativo ao 

contexto pandêmico brasileiro e sua associação com o 

agravamento da insegurança alimentar e da fome no país.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão do tipo integrativa realizada em 

bases de dados nacionais e internacionais, como SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e PubMed (Public Medline), onde foi realizada a busca 

de artigos a partir de descritores de saúde relacionados à 

pergunta norteadora: “Como a pandemia de COVID-19 tem 

contribuído para o agravamento da insegurança alimentar e da 

fome no Brasil?” 

Os indexadores utilizados, cadastrados devidamente na 

plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), foram, 

em português: “Brasil”, “insegurança alimentar”, “fome”, 

“pandemia” e “COVID-19” e; em inglês: “Brazil”, “food 

insecurity”, “hunger”, “pandemic” e “COVID-19”. Os operadores 

booleanos AND e OR foram utilizados de modo a combinar os 

descritores da pesquisa. 
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Portanto, como critérios de inclusão, tem-se artigos 

originais, publicados em 2020 e 2021, visto que abrangem o 

contexto da pandemia por COVID-19, relacionados com a 

pergunta norteadora em seus títulos e/ou resumos. Já como 

critérios de exclusão, foram desconsiderados artigos duplicados 

nas bases de dados, revisões, publicações fora do tema e que 

não estavam disponíveis para leitura na íntegra. 

Inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos das 

publicações nas bases de dados, havendo a eliminação 

daquelas repetidas. Em seguida, houve a leitura dos resumos, 

de modo a identificar artigos fora da temática para que fossem 

desconsiderados. E, por fim, os artigos originais e condizentes 

com o tema foram lidos na íntegra, para que fosse analisada 

sua elegibilidade e inclusão na revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca pelos materiais bibliográficos nas bases de 

dados resultou em 156 artigos, dos quais 100 foram excluídos 

a partir da leitura dos títulos pelo critério de duplicidade nas 

bases de dados. Após a leitura de resumos, 25 artigos foram 

desconsiderados por não se adequarem ao objetivo do 

trabalho. Portanto, 24 artigos foram selecionados para leitura 

na íntegra, permanecendo para inclusão nesta revisão, um total 

de 7, conforme a Figura 1. Já a caracterização dos estudos 

selecionados pode ser visualizada no Quadro 1.  
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Figura 1. Fluxograma das etapas do levantamento bibliográfico. 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados e seus 
principais resultados. 

Autores 
e ano de 
publicaç

ão 

Objetivo Metodologia Principais 
resultados 

Santos et Descrever Pesquisa a O estudo 
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al., 2021. as 
tendências e 
desigualdad

es na 
prevalência 

de 
insegurança 

alimentar 
durante a 
pandemia 
de COVID-

19 no 
Município de 

Bagé, Rio 
Grande do 
Sul, Brasil. 

partir de 
dados do 
projeto 

“inquérito 
populacional 
da COVID-19 

em Bagé: 
prevalência, 

impactos 
econômicos e 

na saúde 
mental da 

população”. 

evidenciou que 
um terço dos 

domicílios 
estavam em 
situação de 
insegurança 

alimentar, entre 
os meses de 

maio e junho de 
2020. 

Presença de 
forte associação 
da insegurança 
alimentar com 

aspectos 
sociodemográfic

os dos 
participantes do 
estudo, ou seja, 

maior 
concentração de 

tal agravo nos 
mais jovens, 

menos 
escolarizados e 
que residiam em 
domicílios com 

cinco moradores 
ou mais. 

Paula et 
al., 2020. 

Analisar o 
viver de 

pessoas em 
situação de 

rua em 

Pesquisa 
etnográfica, 

com utilização 
de entrevistas 

e 

Para pessoas em 
situação de rua, 

a busca por 
comida se tornou 

bem mais 
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pandemia 
da COVID-
19, em uma 
localidade 

do município 
do Rio de 
Janeiro. 

observações 
e matérias 

veiculadas em 
jornais e 

revistas de 
grande 

circulação, 
com uso de 
análise de 
domínio. 

complexa com a 
pandemia. 

Menos pessoas 
circulando nas 
ruas, menos 
doações e 

restaurantes 
fechados 

dificultaram o 
acesso aos 
alimentos. 

Manfrinat
o et al., 
2021. 

Investigar a 
prevalência 

de 
insegurança 

alimentar 
(IA) em duas 

favelas no 
Brasil nas 
primeiras 

semanas da 
política de 

distanciame
nto social, 
de 27 de 
março de 

2020 a 1 de 
junho de 

2020. 

Estudo 
transversal, 

com 
questionário 
online para 

obter 
informações 

sobre 
característica

s 
socioeconômi

cas e 
demográficas, 

os tipos de 
lojas visitadas 
para comprar 
alimentos e 
triagem de 

insegurança 
alimentar. 

47% dos 
participantes 

experimentaram 
insegurança 

alimentar 
moderada ou 

grave, associada 
à baixa renda, 
ser beneficiário 

do Bolsa Família, 
ter baixa 

escolaridade e 
morar em 

domicílio sem 
filhos. 

Bicalho; 
Lima, 

Problematiz
ar, por meio 

Estudo por 
meio de 

No contexto da 
pandemia, o 
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2020. de reflexões 
teóricas e 
críticas, a 

contribuição 
do 

Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar na 
garantia da 
segurança 
alimentar e 
nutricional 

dos 
estudantes 
brasileiros 
no período 

da 
pandemia 
da COVID-

19. 

reflexões 
teóricas e 

críticas 
acerca do 

PNAE durante 
a pandemia. 

programa de 
alimentação 

escolar 
apresenta 

mudanças na 
sua legislação, 
como resposta 
às adaptações 

necessárias para 
o enfrentamento 
da COVID-19, 
para garantir o 

acesso à 
alimentação aos 

estudantes. 

Sipioni et 
al., 2020. 

Defender o 
papel ativo 
do Estado 
brasileiro 

para que a 
catástrofe 
da fome 

anunciada 
dentre as 

consequênci
as da 

pandemia 
no Brasil 

Análise 
histórica do 

papel do 
Estado nas 
políticas de 

alimentação e 
nutrição, 

especialment
e naquelas 
voltadas a 
combater a 

fome e 
análise de 

O 
enfraquecimento 
das políticas de 
SAN repercute 
negativamente 

nas condições de 
vida da 

população, e 
elas (políticas e 
programas) são 
fundamentais 

para amenizar a 
fome e seus 
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seja 
amenizada. 

 

políticas 
consideradas 

essenciais 
para amenizar 

o risco da 
subalimentaç

ão nas 
populações 
vulneráveis. 

efeitos, durante e 
após a 

pandemia. 
 

Leite et 
al., 2020. 

Abordar 
como a 

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(SAN) e a 
fome dos 
brasileiros 

estão 
presentes 

desde 2016, 
sendo 

aprofundado
s pela 

emergência 
da epidemia 
da COVID-

19. 

Análise da 
extensão e da 

magnitude 
dos 

problemas e 
articulação de 

medidas 
governamenta

is nas três 
esferas de 

gestão 
(federal, 

municipal e 
estadual), que 

possam 
assegurar o 

acesso à 
alimentação 
adequada e 
saudável, 

com vistas a 
reduzir os 
impactos 

negativos da 
doença na 

São necessárias 
medidas 

estruturais que 
reorganizem os 

sistemas 
alimentares de 

forma a torná-los 
saudáveis, 

sustentáveis, 
estimuladores da 

produção, 
geradores de 

emprego e 
alavancadores 

do 
desenvolvimento, 
uma vez que há 

impactos 
econômicos 

profundos nas 
condições de 

renda e 
emprego. 
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condição de 
alimentação, 

saúde e 
nutrição. 

Ribeiro-
Silva et 

al., 2020. 

Apresentar 
um conjunto 
de reflexões, 
em caráter 
preliminar, 

sobre a 
insegurança 
alimentar e 

o 
protagonism
o indígena 
em tempos 
de COVID-

19. 

Discussão de 
como a 

pandemia 
está 

causando 
impactos 

diretos nas 
condições de 

segurança 
alimentar dos 

povos 
indígenas 
brasileiros, 

ressaltando a 
importância 

da garantia de 
direitos e 
acesso à 

alimentação, 
denunciando 
a ausência e 

a lentidão das 
respostas 
oficiais. 

Os povos 
indígenas do 

Brasil são muito 
mais vulneráveis 
à COVID-19 em 

comparação com 
a população 

brasileira 
restante, e essa 
vulnerabilidade 
foi determinada 

social e 
historicamente. A 

trajetória da 
pandemia entre 

os povos 
indígenas 

reafirmou, se não 
aprofundou, as 
desigualdades 

por eles 
enfrentadas, com 
impactos diretos 
nas condições de 

segurança 
alimentar. 

Fonte: Autoria própria. 2021. 
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 No tocante à insegurança alimentar, Manfrinato e 

colaboradores (2021) analisaram que as pessoas residentes 

em duas favelas do Rio de Janeiro enfrentavam complicações 

quanto à alimentação. Entre elas, a preocupação em não 

conseguir se alimentar ou comer em quantidades e qualidade 

insuficientes e fazer o consumo de alimentos não saudáveis. 

Com isso, 47% das pessoas do estudo estavam em situação de 

insegurança alimentar durante o início da pandemia, entre 

março e junho de 2020. Foi notado que estar em situação de 

baixa renda, sendo beneficiário do Bolsa Família, ter baixa 

escolaridade e morar em residências sem filhos eram fatores 

associados à insegurança alimentar. 

Assim, conforme a última Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – POF realizada pelo IBGE (2020), entre os anos de 

2017-2018, o Brasil vem enfrentando um contexto de 

insegurança alimentar notório, o que pode resultar na volta do 

país ao “Mapa da Fome”, com 36,7% da população em situação 

de insegurança alimentar, que atinge todas as faixa-etárias. 

Dados divulgados pelo Inquérito Nacional sobre Insegurança 

Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil 

demonstram uma situação ainda mais preocupante: 55,2% dos 

brasileiros se encontravam em insegurança alimentar; 9% 

conviviam com a fome, sendo classificados em situação de 

insegurança alimentar grave, sendo pior essa condição nos 

domicílios de área rural, com 12% (FAO, 2021). 

Acresce ainda que, Santos e colaboradores (2021) 

elaboraram um estudo durante a pandemia de COVID-19 para 

traçarem as tendências e desigualdades de insegurança 

alimentar no município de Bagé. Após análise dos dados e 

realização de entrevistas, evidenciou-se que a prevalência de 

insegurança alimentar geral do município foi de 29,4%, 
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totalizando quase que um terço dos domicílios estavam 

vivenciando uma situação de insegurança alimentar durante os 

meses de maio e junho de 2020, o que pode ser diretamente 

relacionado com a postura da gestão federal do país na 

pandemia, a qual chegou a não adotar medidas mais rígidas 

para conter a disseminação da doença, antes mesmo do seu 

pico de transmissão.  

 Dessarte, Ribeiro-Silva et al. (2020) abordam que 

a insegurança alimentar nos domicílios brasileiros, seja nos 

gradientes leve, moderada ou grave, deve tender à maior 

magnitude, com o advento da pandemia da COVID-19, 

resultando na necessidade para ações alinhadas para o 

enfrentamento da situação citada em seus vários âmbitos, 

garantindo que todos os indivíduos, especialmente os em 

condições mais vulneráveis, tenham acesso a alimentos 

adequados e saudáveis. 

Com isso, Araújo e Calazans (2020) trazem acerca da 

importância de políticas de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), visto que sua readaptação e ampliação em situação 

emergenciais, como durante a pandemia pela COVID-19, 

devem ser vistas como uma alternativa viável para a redução 

dos impactos negativos da situação em pessoas em 

vulnerabilidade social, como nas favelas.  

Desse modo, através do estudo elaborado por Sambuichi 

et al. (2020), identificou-se que o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) também pode ser utilizado como ferramenta 

para mitigar os impactos econômicos e sociais da COVID-19 no 

Brasil, sendo estratégico para o enfrentamento aos efeitos 

negativos da pandemia, graças ao escoamento dos produtos da 

agricultura familiar, promovendo estruturação de cadeias 

produtivas, acesso a novos mercados e indução ao dinamismo 
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econômico, além de atuar no combate à fome e à miséria de 

famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. 

Em uma situação de vulnerabilidade social ainda mais 

marcante, estudo realizado por Paula et al. (2020) trata acerca 

das pessoas em situação de rua durante a pandemia de 

COVID-19. Em formato de entrevista, estes reafirmam o cenário 

de fome e insegurança alimentar existente no Brasil e que foi 

intensificado pela atual conjuntura. Os comércios fechados, a 

redução de pessoas circulando pelas ruas e a diminuição de 

doações resultaram em dias sem o acesso à alimentação, 

levando as pessoas em situação de rua a buscarem alimentos 

no lixo.  

Em concordância com Mattos (2020), as dificuldades 

enfrentadas pela população de rua se tornam ainda mais 

visíveis dentro do âmbito da pandemia, o que torna necessária 

a elaboração e implementação de políticas que visem uma 

possibilidade digna de viver para pessoas em vulnerabilidade 

social.  

Conforme Leite et al. (2020), um outro cenário de 

vulnerabilidade que pode ser destacado é a condição agravante 

entre os povos indígenas brasileiros diante da pandemia de 

COVID-19, visto historicamente há diversas perdas de direitos 

sociais, afetando o acesso à alimentação e o Direito Humano à 

Alimentação Adequada, garantido pela Constituição Federal. 

Através do mesmo estudo, demonstra-se a suscetibilidade da 

propagação de COVID-19 entre a população indígena 

brasileira, reafirmando as desigualdades estruturais por eles 

enfrentadas, com impactos diretos nas condições de segurança 

alimentar, apontando para a urgência de intervenções com o 

intuito de enfrentar os efeitos graves e duradouros do quadro 

discutido. 
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No estudo de Sipioni et al. (2020), que retrata  a 

conjuntura relacionada à pandemia de COVID-19, o isolamento 

social como principal medida para reduzir a disseminação do 

vírus e o agravo da fome no Brasil em decorrência disso, reforça 

que as políticas e programas sociais relacionados à SAN são 

imprescindíveis para reduzir os efeitos da fome, sendo 

necessário que o Estado adeque os referidos a dinâmica 

epidemiológica-social-econômica atual e os fortaleça, para que 

aumente a sua eficácia, cumprindo com o Direito Humano à 

Alimentação Adequada. Dá-se destaque ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), ao Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e ao Programa Restaurantes Populares. 

Destacando a situação dos escolares em tempo de 

pandemia, Bicalho e Lima (2020) relatam sobre as mudanças 

ocorridas no PNAE. Durante o período emergencial vivenciado, 

é permitido o fornecimento de gêneros alimentícios para os 

alunos de escolas públicas, desta forma, os autores destacam 

a importância da referida ação, tendo em vista que garante a 

distribuição de alimentos aos estudantes, que antes faziam 

refeições no ambiente escolar, protegendo-os da insegurança 

alimentar e nutricional.  

Porém, como limitação, tem-se a quantidade e qualidade 

dos alimentos fornecidos, os quais parecem ser insuficientes 

para o público alvo - os estudantes -, pois os alimentos acabam 

por serem compartilhados com outros familiares. Outrossim, 

nota-se a falta de alimentos in natura, o qual é incentivado pela 

legislação vigente do PNAE (BRASIL, 2020); todavia, na 

condição do fornecimento de kits, em muitos municípios tornou-

se inviável o fornecimento de alimentos como frutas e 

hortaliças, o que vem a afetar, também, a categoria da 
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agricultura familiar, que atuava nos provimentos destes 

alimentos para o PNAE (BICALHO; LIMA, 2020). 

Ressalta-se, por meio de Neves e colaboradores (2021), 

que no Brasil, a pandemia veio a agravar a fome já existente, 

tendo em vista que potencializou o desemprego e a pobreza 

que “alimentam” esse quadro social, observando-se um 

despreparo e desinteresse político-organizacional frente às 

modificações necessárias na conformação das políticas sociais 

e econômicas já em vigor e da criação de novas estratégias 

para fornecer alimentação em quantidade e qualidade 

adequadas para a população como um todo. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante do material bibliográfico encontrado, tem-

se que a insegurança alimentar e fome se agravaram ainda 

mais no Brasil durante o cenário da COVID-19. Nesse 

enquadramento, é imprescindível que haja um fortalecimento 

da articulação das políticas voltadas a garantir o DHAA, de 

forma a se elaborar estratégias que consigam fornecer o acesso 

e a iniciativa de práticas alimentares saudáveis.  

No mais, alguns estudos já citados expuseram também 

a importância da execução da Educação Alimentar e 

Nutricional, bem como ajustar programas como o PNAE e PAA 

às demandas sanitárias, além da necessidade urgente do 

governo brasileiro adotar ações específicas destinadas aos 

grupos populacionais em estado de vulnerabilidade social e 

econômica no país.  
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RESUMO: Envelhecer é um processo inerente ao ciclo natural, 
que relaciona fatores biológicos, psíquicos e sociais. A 
população brasileira está aumentando substancialmente, e 
espera-se que o Brasil alcance o sexto lugar dos países com 
maior número de idosos no mundo. Embora seja uma 
população numerosa, há obstáculos de ordem pessoal, 
contextual ou decorrente da própria tecnologia que restringe a 
inserção das mídias digitais ao cotidiano dos idosos. Este relato 
de experiência tem como objetivo descrever a vivência de um 
projeto de extensão da FACISA/UFRN, na prática de promoção 
à saúde, especialmente para o público idoso, do município de 
Santa Cruz/RN. Foram abordadas temáticas como: importância 
da nutrição na pandemia; alimentos in natura e alimentos 
ultraprocessados; e, como a alimentação pode afetar a diabetes 
mellitus e a hipertensão arterial. Podcasts, espaços virtuais, 
como Instagram, Website e Spotify, foram importantes canais 
de divulgação para os temas de promoção de saúde. Ressalta-
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se o grande alcance por meio da rede social Instagram, assim 
como a diversidade de público atingido, apesar da desigualdade 
de acesso à tecnologia, principalmente ao público de 
vulnerabilidade social. Contudo, esta é uma ferramenta que 
auxilia na disseminação de informações, sobretudo, na prática 
de promoção à saúde e qualidade de vida para diversos 
públicos. 
Palavras-chave: Extensão comunitária. Mídias digitais.  

Idosos. Promoção de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Envelhecer é um processo inerente ao ciclo natural de 

todos os seres humanos, constituindo-se de uma etapa da vida 

dinâmica, progressiva, irreversível, e acompanhado de 

transformações demográficas, biológicas, sociais, econômicas 

e comportamentais (DANDERGO; MAFRA, 2018a; MOTA; 

OLIVEIRA; BATISTA, 2017). 

         No país, com a diminuição das taxas de mortalidade, 

natalidade e o aumento da expectativa de vida, essas 

transformações implicaram na estrutura etária da população. 

Nesta perspectiva, a demografia brasileira sofreu a inversão da 

pirâmide etária, com os idosos em maior número (DARDENGO; 

MAFRA, 2018b). Estima-se que, em 2025, a população 

brasileira alcance o sexto lugar dos países com maior número 

de idosos no mundo, apresentando cerca de 32 milhões de 

pessoas com 60 anos de idade ou mais (PODMELLE; 

ZIMMERMANN, 2019).  

        No mesmo ritmo de crescimento, ressalta-se o interesse 

da população idosa pelo espaço virtual. A proporção dos idosos 

brasileiros que acessam a internet subiu de 24,7%, em 2016, 

para 31,1%, em 2017 (DINIZ et al., 2020a). O aumento da 
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utilização das tecnologias de comunicação pelas pessoas 

idosas, através das mídias digitais, que são conceituadas como 

meios de comunicação contemporâneos baseados na utilização 

de equipamentos eletrônicos conectados em rede, ainda não é 

suficiente para tirá-los da lista daqueles que sofrem o processo 

de “exclusão digital” (DINIZ et al., 2020b; PEIXOTO; OLIVEIRA, 

2021). 

         Ao longo de suas vidas, grande parte dos idosos, 

obtiveram experiências com tecnologias muito diferentes do 

ambiente tecnológico. Além disso, obstáculos de ordem 

pessoal, contextual ou decorrente da própria tecnologia, amplia, 

ainda mais, a restrição para incluir essas tecnologias ao 

cotidiano da pessoa idosa (DEODORO et al., 2021). 

         Apesar dos idosos apresentarem menor familiaridade 

com a tecnologia, observou-se que durante a pandemia do 

Covid-19, este meio permitiu minimizar as limitações 

consequentes do isolamento, sendo utilizada para chamadas 

por vídeo, pedidos de refeições ou remédios via aplicativos, 

busca de informações ou conteúdos educacionais. Neste 

contexto, a sensação de solidão passou a ser atenuada, pois 

permitiu um maior contato dos idosos com os familiares, amigos 

e comunidade, além de apresentar um importante papel de 

autonomia (NABUCO et al., 2020). 

         Com o aumento da expectativa de vida no país, verifica-

se a relevância de estruturar formas de melhorar a qualidade de 

vida do grupo populacional que mais cresce, de forma a atingir 

as esferas sociais, culturais, econômicas e educativas, e assim 

incorporar os idosos em nossa sociedade, mudar conceitos já 

enraizados e utilizar novas tecnologias, com inovação e 

sabedoria (FRIZON; BALESTRIN, 2016; VERAS; OLIVEIRA, 

2018). 
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OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever um 

relato de experiência sobre o uso de mídias digitais na prática 

de promoção de saúde e qualidade de vida, por meio da 

produção de materiais informativos e educativos aos idosos do 

município de Santa Cruz/RN. 

 

RELATO DA AÇÃO 

 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de 

extensão intitulado “Envelhecendo com saúde e bem estar: 

utilizando recursos digitais para continuar difundindo a nutrição 

como ferramenta para uma longevidade saudável”, 

desenvolvido pelo Curso de Nutrição da Faculdade de Ciências 

da Saúde do Trairi (FACISA) campus da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada na cidade de Santa 

Cruz-RN. 

O corpo acadêmico do projeto é composto por quatro 

nutricionistas e docentes efetivas, uma nutricionista, Técnica do 

Laboratório de Técnica Dietética e 3 discentes graduandas, 

todas pertencentes ao curso de nutrição da respectiva 

universidade; faz parte ainda do projeto, uma nutricionista do 

Centro de Referência da Assistência Social da cidade de Santa 

Cruz/RN.  

O projeto baseia-se na perspectiva de continuar uma 

proposta desenvolvida no ano de 2020. No entanto, dando-se 

mais ênfase para a utilização das mídias digitais como 

principais ferramentas metodológicas para a disseminação de 

informações nutricionais, acreditando-se na possibilidade de 

alcançar uma maior circulação por meio dos canais de 
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transmissão, considerando-se também o público alvo do 

projeto, que diz respeito aos idosos que fazem parte dos grupos 

de socialização, promovidos pela Secretaria de Assistência 

Social, que acontecem nos Bairros Paraíso e Centro, do 

referido município. 

A escolha do uso das mídias digitais é justificada em 

decorrência da pandemia causada pelo coronavírus que põe 

em risco a realização de encontros presenciais. Com isso, 

acredita-se que esses canais virtuais podem alcançar grande 

parte do público alvo. Desse modo, com vista a expandir a 

divulgação das informações e materiais de forma mais 

acessível, utilizou-se os seguintes recursos: rádio comunitária 

da referida cidade, uso da rede social Instagram, Website, 

Spotify. 

Os assuntos abordados foram discutidos no decorrer de 

reuniões virtuais realizadas com a equipe do projeto, levando-

se em consideração a inclusão de informações relacionadas 

com o contexto do Covid-19, e a relação desta com temáticas 

como as doenças crônicas não transmissíveis mais comuns 

(diabetes e hipertensão) e práticas alimentares mais saudáveis. 

De forma objetiva e didática, elaborou-se produtos explanando 

informações sobre as temáticas: “Nutrição na Pandemia: a 

alimentação pode ajudar na manutenção de uma boa saúde?”; 

“Alimentos in natura e alimentos ultraprocessados: o que 

preciso saber para ter uma boa alimentação?”; “Como a 

alimentação pode afetar a Diabetes Mellitus e a Hipertensão 

Arterial”; e ainda materiais dedicados ao dia do Nutricionista e 

ao dia do Idoso. Todos foram divulgados em formatos de 

podcasts, cartilhas impressas e virtuais e publicações no 

Instagram, no perfil exclusivo do projeto 
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(@envelhecendocomsaude_) e disponibilizados no site oficial 

do projeto (https://envelhecendocomsaude.wixsite.com/ufrn).  

Para a criação do site utilizou-se a plataforma Wix.com, 

que por meio desta é permitido a criação e edição de endereços 

eletrônicos. Inicialmente, foi realizado o cadastro na referida 

plataforma com o e-mail exclusivo do projeto e logo após 

trabalhou-se a identidade visual do site, definindo-se as cores, 

imagens e textos breves a título de apresentação do projeto. Ao 

ser esteticamente finalizado, houve a inserção dos materiais 

produzidos pela equipe e posteriormente o site foi divulgado.  

No que diz respeito a criação da conta na rede social 

Instagram, esta ocorreu utilizando o próprio aplicativo da 

plataforma digital, necessitando apenas de efetuar o cadastro 

do e-mail do projeto, definir uma senha, nome do usuário, 

selecionar “educação” na identificação quanto ao gênero de 

conteúdo, e na sequência, escolher a imagem do perfil, bem 

como na descrição para a biografia da conta, com a finalidade 

de apresentar o projeto de extensão. Logo depois, deu-se início 

a divulgação do perfil.  

Para o cadastro do canal no Spotify, inicialmente criou-

se uma conta no soundcloud, que é uma plataforma de acesso 

público e online para publicação de áudios que por meio dela é 

possível importá-los gratuitamente para o Spotify. Com o 

cadastro realizado, foi feito o upload do podcast, adicionando-

se o título, gênero, descrição e imagem de apresentação do 

supracitado. Ao concluir estas etapas, o link do “Feed RSS” foi 

copiado. Por conseguinte, utilizando o e-mail do projeto, a conta 

no Spotify foi criada por meio do link 

https://podcasters.spotify.com. Ainda na página, no botão “add 

your podcast” adicionou-se o link copiado anteriormente, (o do 

https://podcasters.spotify.com/
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Feed RSS), e dessa forma a faixa foi publicada na plataforma 

digital.  

Os podcasts produzidos foram veiculados na rádio 

comunitária do município de Santa Cruz/RN, visando, 

sobretudo, que atingisse o público mais idoso, por ter uma 

relação mais prevalente com esse meio de comunicação, visto 

que trata-se do principal público-alvo. Além disso, foi 

disponibilizado também na plataforma Spotify, no canal criado 

exclusivamente para o projeto (Envelhecendo com saúde e bem 

estar), como estratégia de inovação, a fim de facilitar os 

acessos.  

A produção dos podcasts se deu a partir da elaboração 

de roteiros, que foram formulados com a finalidade de 

expressar o conteúdo da forma mais didática e clara, para 

promover um melhor entendimento aos ouvintes. Os materiais 

foram avaliados pelas docentes orientadoras, discutidos e 

alterados até a versão final.  

As falas foram gravadas pelo aplicativo Gravador de 

Voz®, da empresa de softwares Splend Apps, e compartilhadas 

via WhatsApp. O site audio-joiner.com foi utilizado para a 

junção das falas, e o software Audacity®, destinado a aplicação 

de efeitos sonoros. Finalizados, os materiais foram 

encaminhados para a rádio de Santa Cruz/RN onde foram 

divulgados e postados no canal do projeto no Spotify.  

No que diz respeito às imagens para as redes sociais, a 

respectiva elaboração se deu por meio do software Microsoft 

Power Point. Buscou-se representar de maneira lúdica e 

simplificada informações pertinentes sobre as temáticas. 

Seguiu-se o mesmo processo do material anterior: avaliação, 

discussão e produção do material final. Por conseguinte, as 

imagens foram publicadas no perfil do Instagram e no site. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

As Figuras 1, 2 e 3, tratam-se, respectivamente, dos 

canais de divulgação oficiais do projeto (Instagram, site e perfil 

no Spotify) que foram criados durante o mês de maio de 2021 

pelas bolsistas. Em outubro do referido ano, o perfil público no 

Instagram possuía 80 seguidores. No mesmo período, 

registrava-se um total de 11 publicações, que na oportunidade, 

foi publicado um material produzido na proposta do projeto em 

2020 (Higienização das embalagens em tempo de COVID-19), 

ponderando-se ainda a relevância do material para o cenário de 

pandemia.  

Esse total de publicações no Instagram somavam um 

quantitativo de 163 curtidas, 38 compartilhamentos, 486 no 

índice referente ao alcance e 611 no indicador de impressões, 

informações essas que são colhidas através do banco de dados 

da própria plataforma digital. No tocante às curtidas e aos 

compartilhamentos, ambos ocorrem a partir de ações 

executadas pelos seguidores do perfil, promovendo uma 

interação. Já o alcance e as impressões, são exemplificados 

por Bertulino et al. (2020) respectivamente como a quantidade 

de contas da rede social que visualizou o conteúdo postado e o 

total de vezes que os posts foram vistos (dados detalhados 

disponíveis na figura 4). 
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Figura 1. Perfil oficial do projeto na plataforma Instagram em 
outubro de 2021 (@envelhecendocomsaude_). 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 2. Identidade visual do site oficial do projeto em outubro 
de 2021 (envelhecendocomsaude.wixsite.com/ufrn). 

Fonte: autoria própria. 

Figura 3. Identidade visual do canal oficial do projeto na 
plataforma Spotify em outubro de 2021. 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 04. Representação numérica dos índices alcance e 
impressões de cada publicação na plataforma Instagram 
(outubro de 2021). 

Fonte: autoria própria. 

O número expressivo de alcance atingido pela conta do 

projeto reflete no potencial que o Instagram possui quanto rede 

social, destacando-se como uma importante ferramenta de 

divulgação. Esta capacidade é associada ao seu grande 

número de usuários bem como a visibilidade que as mídias 

sociais agregam. Em concordância a isso, Silva et al. (2020) 

comentam que esta potencialidade pode ser relacionada a 

facilidade de acesso ao canal digital, uma vez que basta ter 

acesso à internet e algum smartphone, por exemplo. Ainda 

acrescentam que, no atual cenário de pandemia, as mídias 

digitais ganharam ainda mais destaque como canal de 

informação, além de outras finalidades. 

Sotero et al. (2021) destaca que o Instagram na prática 

de promoção à saúde é um recurso digital de grande relevância, 

e que a complexa interação que é promovida a partir dos 
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internautas permite refletir em estratégias inovadoras de 

mobilização social, sobretudo, no espaço educacional. Motivos 

para essa adesão são citados por Kochhann et al. (2018) como 

a rápida velocidade em que ocorrem as trocas de informações, 

facilitando a comunicação, tornando-se motivador a sua 

utilização como recurso de publicidade na educação e escolas, 

especialmente na metodologia pedagógica. 

Indicadores como as cidades de localização dos 

usuários, assim como os percentuais de gêneros e faixa etária 

não foram possíveis de serem apanhados em virtude das 

próprias regras do Instagram que restringe essas informações 

a perfis com um número superior a 100 seguidores. Com isso, 

uma melhor caracterização das pessoas que acompanhavam e 

promoviam uma interação com o perfil foi dificultada, implicando 

diretamente em uma análise descritiva e na quantificação de 

seguidores enquanto jovens, adultos e idosos.  

Dentre os materiais divulgados, foram produzidos 5 

episódios do podcast, sendo o primeiro referente a 

Apresentação do projeto, o segundo sobre a temática de 

Nutrição da pandemia, o terceiro sobre Alimentos in natura 

e alimentos ultraprocessados, o episódio quatro referente ao 

tema Como a nutrição pode afetar a Diabetes Mellitus e a 

Hipertensão arterial,  e por fim, um último episódio até o atual 

momento destinado para prestar uma homenagem ao dia do 

Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto. 

Todos os podcasts foram divulgados no canal criado na 

plataforma Spotify (Envelhecendo com saúde e bem estar), 

bem como transmitidos na Rádio Santa Cruz AM - 1410 Khz, no 

programa Super Manhã, que vai ao ar de segunda a sexta, na 

referida cidade. A duração de cada podcast está descrita no 

quadro 1.   
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Quadro 1. Duração de cada podcast produzido pelo projeto. 

Temática Duração 

Podcast de Apresentação  02min12s 

Nutrição da Pandemia  07min10s 

Alimentos in natura e alimentos 

ultraprocessados 

 04min06s 

Como a nutrição pode afetar a 

Diabetes Mellitus e a Hipertensão 

arterial 

04min16s 

Homenagem ao dia do Nutricionista 03min42s 

Fonte: autoria própria. 

A comunicação configurada em formato de podcast 

promoveu ótimas experiências à equipe do projeto. Apesar de 

se tratar de uma metodologia que foi adotada com a finalidade 

de promover uma adaptação para o contexto da pandemia, este 

recurso inovador permite grande visibilidade. Por esse impacto, 

é considerado por Vieira, Silva e Veiga (2020) como um meio 
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de comunicação eficiente no que tange à disseminação de 

informações, além de outros meios de divulgação que foram 

criados a partir da internet, como sites e outras aplicações, com 

o propósito de atender às necessidades da população.  

Segundo Mota et al. (2021), tamanha eficiência da 

tecnologia do podcast no contexto educacional se deve à alta 

flexibilidade associada à ferramenta, além do modo de propagar 

os mais diversos assuntos e gerar entretenimento. Como a 

rádio da cidade de Santa Cruz foi um dos meios de transmissão 

utilizados neste projeto para a divulgação dos podcasts, é fato 

que houve a circulação dos materiais educativos em cidades 

vizinhas, diversificando ainda mais os ouvintes. Esta realidade 

também ocorreu na estratégia utilizada por Leite et al. (2020) ao 

divulgarem em uma plataforma gratuita podcasts sobre 

Violência contra a pessoa idosa, e constatarem uma maior 

otimização do alcance do projeto em virtude da ferramenta 

utilizada.  

Acredita-se então, que o material educativo em formato 

de podcast transmitido pela rádio seja o que mais alcance o 

público idoso devido a relação mais estreita nesse meio social. 

A rádio é bastante presente no cotidiano dos indivíduos da 

terceira idade e esta preferência pode ser associada à 

linguagem leve, acessível e a facilidade de receber as 

informações, principalmente por não exigir que os ouvintes 

sejam alfabetizados ou que possuam nível de conhecimento 

cultural elevado para compreender as mensagens transmitidas 

(BEZERRA, 2018).  

Em virtude dessa condição, todos os materiais 

educativos foram produzidos ponderando-se uma fácil 

linguagem verbal ou visual, a fim de ampliar a sua compreensão 

e concomitantemente, disseminar conhecimento científico 
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através de uma estratégia mais dinâmica independente do grau 

de conhecimento do leitor ou ouvinte. Essa preocupação de 

adaptação ao público foi enfatizada por Bragé et al. (2020) que 

destaca que ações desse princípio que atingem a comunidade 

externa, potencializam a democracia ao acesso a informações 

seguras de âmbito científico, sobretudo, sobre qualidade de 

vida, intensificando o ato de gerar aprendizado de acordo com 

o tema trabalhado.  

No que diz respeito ao canal de divulgação site, este foi 

alimentado com todos os materiais de característica visual que 

foram produzidos. Até o mês de outubro de 2021, o referido 

endereço eletrônico possuía uma menor visibilidade em 

comparação ao perfil no Instagram, onde todos os materiais 

somavam apenas 39 visualizações. Apesar de se tratar de 

mídias digitais, ainda existem desafios que desenham uma 

desigualdade no acesso às tecnologias de informações. É o que 

Helsper (2019) denota que, a discrepância a nível social limita 

a conexão aos veículos digitais de comunicação, colocando em 

posição de desvantagem principalmente o público que se 

encontra em vulnerabilidade social.  

Intervenções como essas promovidas pela extensão 

universitária, sobretudo as práticas de promoção à saúde para 

os idosos são de grande importância, uma vez que geram 

impacto significativo nos envolvidos, por meio de um processo 

educativo, cultural e social. O ato de fortalecer um vínculo 

afetivo e paralelo a isso, promover qualidade de vida utilizando 

atividades lúdicas e de caráter cognitivo, são estratégias com 

elevado potencial em prestar atenção primária à população, no 

tocante, o público idoso, para que o cuidado possa contribuir 

para uma longevidade mais saudável (SARAIVA et al., 2021). 
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CONCLUSÕES  

 

Após a realização das práticas, dos materiais 

informativos que foram produzidos e sobretudo, dos canais de 

divulgação que foram utilizados, é possível afirmar que os 

recursos digitais são ferramentas capazes de auxiliar 

positivamente na disseminação de informações, em virtude da 

visibilidade que agrega. Neste contexto, deve-se analisar o 

perfil sociodemográfico do respectivo público, e analisar quais 

estratégias melhor se adequam a este para efetuar a 

comunicação, a fim de garantir melhor eficácia na transmissão 

das informações.  

Ressalta-se, ainda, que é de extrema relevância que os 

profissionais da saúde continuem difundindo conhecimento com 

o propósito de promover qualidade de vida a todos os públicos, 

e assegurar que a atenção primária seja prestada mesmo 

passando por adaptações de acordo com o contexto sanitário 

atual.  
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RESUMO: A humanidade vem enfrentando umas das maiores 
crises sanitárias desse século com a pandemia da COVID-19. 
Ela vem causando vários impactos, entre eles na segurança 
alimentar e nutricional da população. O presente estudo buscou 
apresentar os impactos da pandemia da COVID- 19 vem 
causando no âmbito da segurança alimentar e nutricional e 
como isso pode afetar na saúde da população. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica, que foi organizada através de 
metodologia sistematizada, as buscas e triagens foram 
realizadas dentro do período de 09/2021 a 10/2021. para 
desenvolver este estudo, foram pesquisados artigos na base 
de dados do Scielo Eletrônico, por meio dos seguintes 
descritores: segurança alimentar, consumo alimentar, 
insegurança alimentar, pandemia, covid-19. Foram incluídos 
artigos em português e inglês que atendessem aos critérios 
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previamente determinados. Assim, este estudo foi desenvolvido 
com 19 artigos. Observou-se que neste contexto de pandemia, 
houve um agravamento no histórico da in/segurança alimentar 
pelo mundo. Os estudos mostraram que a tendência do 
aumento da insegurança alimentar já existia devido aos 
problemas sociais como: desigualdade social, baixa renda, 
pobreza, desemprego, outro problema observado foi o aumento 
do consumo de alimentos ultraprocessados, devido ao baixo 
valor e facilidade de aquisição. Diante disso, é necessário que 
o governo tenha um posicionamento, reavaliando as políticas 
públicas, para que essa situação que tantos brasileiros vivem 
seja revertida. 
Palavras-chave: Insegurança alimentar, COVID-19,  
Segurança alimentar e nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A humanidade vem enfrentando nesse século um dos 

maiores problemas sanitários já visto com a pandemia da 

COVID-19. Ela vem causando diversos impactos tanto de forma 

direta como indireta (ALPINO et al., 2020). Segundo Oliveira et 

al. (2020), os países vêm sofrendo vários bloqueios nas 

atividades rotineiras das pessoas, por causa da necessidade do 

isolamento social para conter a doença. 

Os sinais e sintomas mais comuns causados pelo vírus 

denominado SARS-CoV-2 são: febre, tosse e dificuldade em 

respirar. E sua forma de transmissão se dá pelo ar e por contato 

direto com pessoas através de gotículas de saliva, secreções, 

tosse e espirros, podendo contaminar mãos e superfícies de 

contato. Os cuidados a serem tomados para evitar a 
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contaminação são: higienizar bem as mãos; ao tossir ou 

espirrar, cobrir a boca e o nariz com o antebraço; evitar 

aglomerações e manter o isolamento domiciliar por 14 dias caso 

apresente sintomas da doença (OLIVEIRA et al., 2020). 

No Brasil, umas das ações executadas para evitar a 

propagação do vírus pelo país foram as medidas adotadas de 

distanciamento social. Essas medidas acarretaram na 

diminuição das atividades econômicas, e consequentemente na 

queda do PIB (Produto Interno Bruto) e no aumento de 

desemprego nos três primeiros meses de 2020. Esses fatores 

têm efeitos importantes em relação ao direito da população em 

ter acesso a alimentação de qualidade, levando ao aumento na 

prevalência da insegurança alimentar nos domicílios (SANTOS 

et al., 2021). 

De acordo com Alpino et al.  (2020), a segurança 

alimentar e nutricional pode ser prejudicada pelos impactos 

econômicos e sociais da pandemia, especialmente quando se 

leva em consideração desigualdade social, renda, étnico-racial, 

gênero e acesso a serviços de saúde. A pandemia, além de ser 

um problema sanitário, prejudica a oferta e a demanda de 

alimentos, diminuindo assim o poder de compra e a capacidade 

de produção e distribuição dos alimentos. Assim, os mais 

prejudicados são aqueles indivíduos mais vulneráveis. 

Segundo Gurgel et al. (2020), os dados da COVID-19 

pelo mundo mostram uma ameaça real e imediata em relação 

à segurança alimentar e nutricional nos grupos populacionais 

mais vulneráveis. Dessa forma, o número de pessoas que 

sofrem de fome crônica pode subir exageradamente, tendo 
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como resultado o progresso da insegurança alimentar e 

nutricional (InSAN). A InSAN é definida como a falta contínua 

de acesso a alimentos de qualidade e em quantidades 

consideráveis, ou quando esse acesso compromete outras 

necessidades básicas da família (SANTOS, 2021). 

A estimativa é que entre 720 a 811 milhões de pessoas 

em todo planeta enfrentaram a fome em 2020, 161 milhões a 

mais do que no ano de 2019. Aproximadamente 2,37 bilhões de 

pessoas não possuíam acesso a alimentação de qualidade em 

2020, sendo um aumento de 320 milhões de pessoas somente 

em um ano. Nenhuma região do planeta foi poupada com essa 

crise (FAO et al., 2021). 

Destaca-se a importância de estudos e pesquisas que 

colaborem com a segurança alimentar e nutricional em um 

momento de fragilidade para a população que estão 

suscetíveis a estarem desassistidas do direito humano à 

alimentação. Diante o exposto, o objetivo deste trabalho é 

apresentar os impactos que a pandemia da COVID-19 vem 

causando no âmbito da segurança alimentar e nutricional e 

como isso pode afetar a saúde da população.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, que 

foi organizada através da metodologia sistematizada sugerida 

por Souza (2010). 

A pesquisa foi direcionada a partir da seguinte pergunta: 

“quais impactos na segurança alimentar na população em 
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tempos de COVID-19?” As buscas e triagens foram realizadas 

dentro  do período de 09/2021 a 10/2021. 

Os artigos utilizados para desenvolver esta pesquisa 

foram buscados na base de  dados do Scielo Eletrônico, por 

meio dos seguintes descritores: segurança alimentar, 

consumo alimentar, insegurança alimentar, pandemia, Covid-

19. Além do material obtido através da pesquisa, foi feita 

análise das referências bibliográficas com objetivo de ampliar 

os resultados. 

A primeira etapa, a triagem dos materiais obtidos, foi 

realizada por duas pesquisadoras, primeiramente com a 

leitura dos títulos, que deveriam conter as palavras: 

segurança alimentar e nutricional/e ou alimentação, 

pandemia, covid-19, consumo alimentar. 

Após essa conferência inicial, foi feita a leitura do 

conteúdo obtido e esquematização em  tabela. Foram incluídos 

artigos em português e inglês que atendessem aos critérios já 

previamente determinados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca bibliográfica de acordo com os parâmetros 

previamente determinados resultou em 100 artigos, na base de 

dados do Scielo Eletrônico. Na primeira triagem foram excluídos 

77 artigos, após a leitura de cada material empírico foram 

excluídos 14 artigos por não atenderem os critérios esperados, 

totalizando 91 artigos excluídos e nas análises realizadas nas 

refêrencias bibliográficas, foram incluídos 10 artigos. Por fim, 
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este estudo foi desenvolvido com 19 artigos. Na avaliação das 

revistas onde foram indexadas as publicações foram das 

revistas: Caderno de Saúde Pública, Revista Necat, Serviço 

Social em Debate, Caderno de Saúde Pública, Matern Child 

Nutr, Ciência & Saúde Coletiva, Rev Nutr, Caderno de Saúde 

Pública, Epidemiologia e serviços de saúde, Ser Social, 

Demetra, InterAmerican Journal of Medicine and Health, Food 

for Justice Working Paper Series, Revista de Enfermagem 

UFPE. 

Foi apresentado resumidamente sob forma de um quadro 

um breve resumo dos objetivos dos estudos abordados nesta 

pesquisa. 

Foi apreciado uma baixa quantidade de estudos 

relacionando os impactos da segurança  alimentar e nutricional 

durante o período que o Brasil é acometido pela pandemia Sars-

CoV-2. 
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Quadro 1: Resumo dos estudos avaliados na pesquisa 

Estudo Ano Revista 
Principais 

observações 

Alpino et al. 2020 

Caderno de 

Saúde 

Pública 

Avaliação documental das 

medidas de transferência de 

renda para a população 

brasileira para garantir a 

subsistência durante a 

pandemia covid-19 

De Paula, NM 

e 

Zimmermann, 

SA 

2021 Revista Necat 

Análise da situação da 

segurança alimentar e 

nutricional da população 

brasileira através de analise 

bibliográfica. 

Gurgel, Aline 

do Monte et al. 
2020 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

Análise documental das ações 

de enfrentamento a covid-19 

pelos estados e DF. 

Itaoui et al. 2021 
Serviço Social 

em Debate 

Análises das consequências 

financeiras decorrente a 

pandemia covid-19 no Brasil. 

Oliveira et al. 2021 

Caderno de 

Saúde 

Pública 

Análises das medidas de 

prevenção a covid-19 em 

relação ao comercio de 

alimentos. 

Pérez-

Escamilla et 

al. 

2020 
Matern Child 

Nutr 

Objetivo deste trabalho foi 

apresentar os mais suscetíveis 

a insegurança alimentar e 

nutricional. 

Ribeiro-Silva 

et al. 
2020 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

Análise documental das 

estratégias de prevenção ao 

covid-19 preferencialmente 

aquelas visam a formulação 

da alimentação adequada. 
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Recine et al. 2020 Rev Nutr 

Análise das consequências 

pré pandemia em decorrente a 

extinção do CONSEA e como 

este poderia intervir no 

combate ao covid-19. 

Santos et al. 2021 

Caderno de 

Saúde 

Pública 

Apresentar os riscos na 

prevalência de insegurança 

alimentar durante a pandemia 

de covid-19 no Município de 

Bagé, Rio Grande do Sul. 

Malta et al. 2020 

Epidemiologia 

e serviços de 

saúde 

Avaliação das tendências 

alimentares da população em 

isolamento social. 

Botelho, LV; 

Cardoso, LO; 

Canella, DS. 

2020 

Cadernos de 

Saúde 

Pública 

Análise do consumo alimentar 

através das plataformas de 

delivery. 

Werneck, 

André O et al. 
2020 

Public Health 

Nutrition 

Análise comportamental de 

um grupo de pessoas durante 

o isolamento social. 
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O estudo realizado por Pérez-Escamilla, Cunningham e 

Moran (2020) aponta que a pandemia trará consequências de 

insegurança alimentar, principalmente aos grupos mais 

vulneráveis (crianças), em decorrência do baixo acesso a 

alimentos de qualidade, que vai incidir no desenvolvimento em 

idade escolar. Além disso, há incidência de risco de doenças 

carenciais como anemia e desnutrição. Outro ponto importante 

e crucial da insegurança alimentar é a dificuldade de acesso e 

disponibilidade dos alimentos, que foi observado em resposta à 

crise de desemprego nos EUA, perda de renda, elevação da 

pobreza, resultando em concomitância à elevação do consumo 

de alimentos industrializados.  

Ademais, em uma pesquisa realizada no estado do Rio 

Grande do Sul, entre o início de maio até o final de junho de 

2020, no município de Bagé, foi detectado algumas variáveis 
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que se relacionavam com a prevalência da insegurança 

alimentar. Com a utilização de 4 inquéritos epidemiológicos 

seriados da COVID-19 em 1550 indivíduos. A prevalência geral 

de insegurança alimentar resultou em 29,4%. Foi mostrado nos 

inquéritos que a propensão ao aumento da insegurança 

alimentar foi mais concentrada nos jovens, nos que moravam 

com mais pessoas na residência, os que possuíam pouca 

escolaridade e em casas que tinham moradores abaixo dos 18 

anos (SANTOS et al., 2021). 

Além disso, segundo Santos et al. (2021) após o estudo, 

houve uma tendência temporal ao decrescimento da 

insegurança alimentar, em residências que tinham um número 

maior de trabalhadores e os que afirmaram não ter cumprido 

muito as medidas de isolamento social da COVID-19. Contudo, 

esses indivíduos ficam mais susceptíveis à SARS-COV-2, 

devido a desigualdade social existente, onde os 

desempregados ou autônomos precisam compor sua renda fora 

de casa (RIBEIRO-SILVA et al, 2020).  

A SARS-COV-2 está associada à insegurança alimentar, 

segundo De Paula e Zimmermann (2021), com o acaso de 

estratégias unificadas determinadas por ordem pública, que 

teve o impasse entre preservar a saúde das pessoas, com o 

distanciamento social, ou defender a economia e o emprego. 

Em qualquer uma das situações, a sociedade, principalmente 

aqueles mais vulneráveis, foram mais expostos, tanto no risco 

de se infectar quanto na renda adequada que foi negada a eles. 

Então, a pandemia está, sem dúvidas, ligada ao 

empobrecimento mais aprofundado da sociedade, mas vai além 
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da crise sanitária, com o conflito de escolha, onde houve até a 

minimização do controle sanitário no início da pandemia, como 

a recomendação de remédios sem ser cientificamente 

comprovados, a não estimulação das medidas de proteção 

como o uso de máscaras, o isolamento e a vacinação.  

A taxa de desemprego no Brasil subiu 14,1% em junho 

de 2021, segundo os dados disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2021), um valor 

significativo, dado que neste mesmo período de 2020, a 

margem estava em 12,4%, o que significa que a tendência ao 

aumento da insegurança alimentar pode ter ampliado no atual 

ano de 2021. Vale ressaltar também, que houve o auxílio 

emergencial, um benefício financeiro mensal, aprovado em abril 

de 2020, para trabalhadores informais, microempreendedores 

(MEI), desempregados, entre outros, no valor de R$ 600,00 ou 

R$1200,00 para mulheres chefes de família, podendo ter 

contribuído para uma melhoria nessa margem em 2020 

(ITAOUI; DA SILVA; GOMES, 2021) 

Para tanto, o auxílio emergencial não é o bastante para 

se adequar a todas as necessidades de sobrevivência da 

família, pois antes da pandemia causada pela COVID-19, já 

existia uma crise, com altos índices de desempregos e alta 

desregulamentação da força de trabalho e renda baixa, com o 

ofensivo sistema neoliberal (ITAOUI; DA SILVA; GOMES, 

2021). Frisando ainda que o auxílio foi prorrogado até o atual 

momento, mas houve uma diminuição do valor disponibilizado 

para as pessoas em condições de ser beneficiárias pelo 
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programa, reduzindo para faixa de R$ 150 a R$375, neste 

período de 2021, segundo site do Governo Federal (2021) 

Em vista disso, segundo Ribeiro-Silva et al (2020), a 

pandemia não poderá ter inteira responsabilidade pelo 

agravamento da circunstância da insegurança alimentar, fome 

e desnutrição da população. Ela apenas pode piorar o que já 

vinha acontecendo há alguns anos atrás, como as 

desigualdades e o desarme das políticas públicas inclusivas 

que promoviam a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), 

como o Programa Bolsa Família (PBF), um programa que ajuda 

na composição da renda, o Programa de Incentivo à Agricultura 

Familiar, Programa de Água para todos, especialmente, a 

extinção do Conselho Nacional Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), no atual governo de Bolsonaro. 

De acordo com Recine et al. (2020) a extinção do 

CONSEA como uma das primeiras decisões do governo 

Bolsonaro já destrava a possibilidade de perdas de todas as 

conquistas que foram feitas pelo conselho visando melhoria da 

segurança alimentar e nutricional do país e com a ausência 

deste, na atual crise de saúde, o atual governo se mantém 

inerte ao que refere-se às ações de promoção a segurança 

alimentar e nutricional, que deveriam ter celeridade para 

garantir recursos financeiros e suporte para aquisição de 

alimentos. Previamente ao acometimento sanitário, o Brasil já 

padecia de problemas internos em razão das mudanças nas 

legislações trabalhistas e previdenciárias que deixam o 

trabalhador em condições desfavoráveis, diminuindo o poder de 

compra. 
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Ainda no estudo é abordado sobre as beneficências da 

atuação do CONSEA que têm histórico marcante, como a 

inclusão da alimentação como direito reconhecido na 

Constituição Federal, a aprovação do Decreto 7.272 de 2010 e 

a partir dela melhorias no PNAE (Plano Nacional de 

Alimentação Escolar) - dentre elas a destinação de um 

percentual para aquisição de alimentos diretamente da 

agricultura familiar. Neste tocante, observa-se a participação e 

importância do CONSEA, Recine et al. (2020) afirma que a sua 

presença seria de grande relevância no combate a insegurança 

alimentar e nutricional durante a pandemia covid-19, facilitando 

o acesso de alimentos para os mais vulneráveis, além de 

reforçar a necessidade da dimensão dos programas de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família. 

Nos tempos da pandemia, sendo assim, a insegurança 

alimentar é mais do que somente uma consequência do “Vírus 

da Fome” e todas as dificuldades impostas por ele, nesses 

quase 2 anos, foi na verdade, um aprofundamento dos 

problemas já existentes, de opções políticas impostas pelo 

governo desde 2016, que organizaram um sistema econômico 

com agenda neoliberal que vem desmontando políticas públicas 

que oferecem proteção social, com a austeridade fiscal, que são 

os cortes e redução de gastos em áreas essenciais para a 

saúde da população, tornando uma sociedade absolutamente 

desigual, afetando as famílias mais vulneráveis e evidenciando 

mais ainda a pobreza e a fome (DE PAULA; ZIMMERMANN, 

2021).  
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Scappo (2021) faz uma contextualização sobre a fome, 

baseado na obra de Josué de Castro -  A Geografia da fome, 

onde ela aponta para o deterioramento da fome endêmica, ou 

seja, o Brasil já sofria com essa dificuldade e o seu 

agravamento em decorrência do problema sanitário gerado pela 

pandemia do COVID-19 e aponta que medidas como a 

distribuição de cestas básicas com alimentos processados não 

deveria ser tomada como conduta exclusiva para solucionar as 

consequências decorrente da fome.  

 

Agricultura familiar 

 

De acordo com Da Silva Mendonça et al. (2021), a 

agricultura familiar é de extrema importância para a economia, 

é o meio de sustento de mais de 2,5 bilhões de pequenos 

agricultores, a mão de obra rural é responsável por 10% do 

produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, tornando-os essenciais 

para o desenvolvimento do país. Com a pandemia de COVID-

19 e a economia sendo afetada, a agricultura familiar também 

foi arrastada por essa avalanche de problemas que se agravou 

com a crise sanitária. 

Devidos as medidas para combater à COVID-19, os 

agricultores familiares estão com dificuldades em escoar a 

produção e com isso enfrentam danos financeiros. A agricultura 

familiar é responsável por grande parte da produção de 

alimentos que têm como destino a mesas dos brasileiros, no 

entanto, é vulnerável economicamente por causa de diversos 

motivos como: a falta de acesso a equipamentos que 
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aumentam a produtividade, distância entre as cidades, escala 

de produção, entre outros (RIBEIRO-SILVA et al., 2020). 

De acordo com os estudos de Schneider et al. (2020), a 

perda do poder de compra, o aumento do desemprego, e a 

suspensão e fechamento de estabelecimentos do ramo de 

alimentos terá efeitos sobre os agricultores familiares. Esses 

produtores dependem das cadeias curtas de abastecimentos e 

dos mercados locais para a comercialização dos seus produtos. 

Segundo Ribeiro-Silva (2020), inúmeros agricultores 

presenciaram a suspensão dos canais de comercialização com 

o fechamento de forma temporária de restaurantes, paralisação 

das aquisições pelo Programa de Alimentação Escolar (PNAE), 

redução da comercialização nas feiras livres e nos mercados. 

Outros ainda estão com dificuldades de comercializar seus 

produtos por causa das medidas de distanciamento, limitando 

os deslocamentos entres outros municípios ou pela diminuição 

dos transportes públicos. 

 

Vulnerabilidade da insegurança alimentar  

 

Nesse contexto pandêmico, muitas famílias e 

populações que vivem em situações de vulnerabilidade social 

estão mais expostas ao COVID-19, por causa da desigualdade 

social entre as pessoas de baixa renda, os desempregados e 

os trabalhadores informais. Essas condições de vulnerabilidade 

podem ser mais prejudiciais naquelas famílias que vivem em 

cômodos pequenos e que compartilham entre si produtos 

pessoais (RIBEIRO-SILVA et al., 2020) 
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Dentro do grupo dos vulneráveis, estão presentes 

também, os estudantes de escolas públicas do estado 

brasileiro, pois houve uma mudança no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que é voltado no combate a fome, 

aumento da segurança alimentar e nutricional e promove   

refeições no período escolar que suprem a necessidade 

nutricional de no mínimo 20% dos estudantes diariamente. Com 

o isolamento social e parada das aulas presenciais nas escolas, 

o PNAE teve que se reinventar, com o oferecimento de kits de 

alimentos ou transferências de verbas para as famílias poderem 

comprar os alimentos. O que entrou outra pauta, pois o 

oferecimento de verba prejudicaria à agricultura familiar que 

não venderia para o PNAE, tornando-se também vulnerável. 

(BICALHO; DE MENDONÇA LIMA, 2020). 

Segundo Martinelli et al. (2020), historicamente, as 

populações vulneráveis são formadas pelos negros, indígenas, 

quilombolas, marisqueiras, pescadores, artesãs, populações 

rurais e populações que vivem nas periferias dos grandes 

centros urbanos. Esses grupos são os mais afetados quando se 

trata de modificações no sistema alimentar, refletindo assim no 

modo de consumo alimentar. 

 

Mudanças alimentares 

 

Em uma pesquisa desenvolvida por Malta et al. (2020) 

foi observado uma elevação do consumo de álcool em pessoas 

entre 30 a 39 anos e baixo consumo entre idosos acima dos 60 

anos. Outro ponto constatado foi sobre a baixa adesão de 
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consumo de alimentos in natura e hortaliças entre jovens e 

adultos, principalmente no público feminino. Nessa pesquisa 

destaca-se a demanda elevada para os alimentos 

industrializados, desta forma, o isolamento social gerou 

resposta negativa acerca do comportamento sedentário e este 

pode provocar reflexos indesejáveis na saúde da população 

propiciando o desenvolvimento das doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Botelho, Cardoso e Canella (2020) relatam a grande 

presença de restaurantes no sistema delivery que 

comercializam alimentos ultraprocessados, sendo este de 

maior preferência por aqueles que utilizam essas plataformas, 

e uma pequena parcela daqueles que vendem refeições in 

natura e hortaliças. Em decorrência das medidas de isolamento 

social contra a propagação do Covid-19, foi observado maior 

registro de compras através das plataformas online, o que 

corrobora para as mudanças do comportamento alimentar da 

população nestes últimos dois anos. 

Em uma pesquisa realizada entre novembro e dezembro 

de 2020, com perfil de opinião pública, referente a mudança do 

consumo alimentar em tempos de COVID-19, houve um 

levantamento das modificações em relação ao consumo de 

alimentos saudáveis nesse período, resultando na diminuição 

do consumo de carnes em 44%. Já o grupo de ovos não sofreu 

muita alteração, sendo o alimento que, na verdade, teve um 

aumento na ingestão de 18,8%. O que indica que foi 

aparentemente um substituto da carne. Outros alimentos que 

se teve baixa ingestão foram as frutas, hortaliças e legumes e 
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queijos. Logo, no que se refere a alimentos não saudáveis, a 

pesquisa apontou uma frequência maior no consumo do grupo 

dos doces, com 8,6% (GALINDO et al, 2021). 

Proença (2021) afirma em sua pesquisa que os dados da 

POF 2017-2018 indica um alto consumo de alimentos in natura 

pela população do Brasil, entretanto, há uma predisposição 

para o consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

e esse tipo mudança no comportamento alimentar é 

preocupante, em razão do risco de desenvolvimento de 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Proença (2021) 

ainda destaca que a preferência alimentar por ultraprocessados 

é um risco em razão do impacto das consequências das 

complicações durante o cursar da doença impostos pela 

COVID-19 pode acarretar para este grupo.  

Werneck, Silva, Malta, Gomes, Souza-Júnior, Azevedo, 

Barros e Szwarcwald (2020) atestam o comportamento no 

período da quarentena, elevado consumo de alimentos pobres 

em nutrientes e rico em calorias, baixo consumo de alimentos 

ricos em fibras e uso de eletrônicos (TV, celular e computador), 

a TV apresenta um risco em razão dos comerciais que veiculam 

propagandas desses alimentos vazios, que não contribuem 

para saúde da população. 

 

Poder de compra da população 

 

Um dos fatores que têm ligação direta com a 

insegurança alimentar é a renda familiar. O aumento do 

desemprego e a extrema pobreza tendem a reduzir de forma 
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drástica o poder de compra dos indivíduos e com isso prejudicar 

o acesso à alimentação adequada e saudável (NEVES et al, 

2021).  

De acordo com Neves et al. (2021), treze capitais do 

Brasil foram investigadas pela Pesquisa Nacional de Alimentos 

Básicos, aplicada pelo Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), onde foi 

demonstrado uma alta nos preços dos alimentos naturais e 

minimamente processados. Em São Paulo, o preço desses 

alimentos chegou a ter um aumento de 12% devido à baixa 

disponibilidade da mão de obra, em razão das medidas de 

circulação de pessoas, e também por causa das políticas de 

proteção na exportação e importação que acabam elevando o 

preço dos alimentos. 

A dificuldade de acesso aos alimentos foi abordada 

também por Galindo et al. (2021), que discute sobre o aumento 

da inflação no ano de 2020, atingindo 4,52%, segundo os dados 

do IBGE e calculado por IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), o maior número conferido desde o ano de 

2016. Evidencia também uma alta no preço de alimentos e 

bebidas, tendo o arroz e o óleo de soja com percentuais de 

aumento superiores a alguns outros alimentos. E explica que a 

alta é por consequência de diversos fatores, desde o grau de 

importação e exportação até o respectivo isolamento social, que 

no início mudou os hábitos alimentares de consumo da 

população. 

Silva e Gomes (2021) reforçam que o poder aquisição da 

população foi prejudicado, visto o aumento do preço dos 
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alimentos, principalmente aqueles que necessitam de poucos 

processos industriais, em contrapartida pouca modificação do 

preço daqueles que requerem grandes processos de 

fabricação. 

Em suma, a renda financeira adequada é um 

fundamento base para que haja uma melhoria na insegurança 

alimentar e nutricional e diminuição da fome como, por 

exemplo, o incentivo ao Programa Bolsa Família, elevando as 

condições de vida e acesso a alimentos de qualidade por 

indivíduos mais vulneráveis a extrema pobreza, se combinado 

com o aumento da economia e uma adição genuína ao salário 

mínimo, aponta Bernardes et al. (2021). 

 

CONCLUSÕES  

 

Em tempos de COVID-19, houve um agravamento no 

histórico de saúde e insegurança alimentar no Brasil, isto 

porque, desde 2016, com mudanças governamentais e as 

políticas públicas de combate à insegurança alimentar e 

nutricional sendo negligenciadas, estudos mostraram que já 

existia uma tendência a diminuição da segurança alimentar na 

sociedade, por conta de problemas recorrentes da baixa 

renda, caos no sistema econômico do país, ou seja, uma crise 

já existente, com taxas de desemprego altíssimas, que 

consequentemente, afetou o poder de compra da população 

brasileira em decorrência do valor baixo que é disponível para 

aquisição de alimentos, reduzindo sua capacidade de adquirir 

alimentos de qualidade, pois os preços expandiram, fazendo 
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com que recorrem a alimentos de baixa qualidade nutricional, 

como            os industrializados. 

Portanto, para reverter essa situação é imprescindível que 

haja um posicionamento do governo que coloque os direitos 

humanos no foco das decisões políticas, com asseguramento 

à saúde e bem-estar, com habitação, serviços sociais, bem 

como o apoio social às famílias mais vulneráveis, inclusive a 

volta do incentivo ao DHAA (Direito Humano à Alimentação 

Adequada), o Programa de Fortalecimento à Agricultura 

Familiar, que é uma bonificação para que as pessoas  adquiram 

os alimentos mais naturais, advindos da terra, principalmente 

em escolas, com o programa PNAE (Plano Nacional de 

Alimentação escolar).  

Por fim, conclui-se que a população brasileira, está 

sofrendo grandes impactos decorrentes da insegurança 

alimentar e nutricional instaurada mesmo antes do 

acometimento da COVID-19, e que só veio a aprofundar mais 

o agravante, por isso se tem essa necessidade de reavaliar as 

políticas públicas, restaurar a atuação do CONSEA (Conselho 

Nacional Alimentar e Nutricional), para que possa voltar a 

trazer benefício para a população, como os estudos mostraram 

que de 2004 a 2013, houve uma  melhora considerável na 

segurança alimentar. 
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RESUMO: As práticas integrativas e complementares objetivam 
trazer novo significado as práticas profissionais em saúde. O 
mindful eating é a pratica integrativa que propõe a aplicação do 
mindfulness (atenção plena), no âmbito da abordagem da 
nutrição comportamental. O presente trabalho busca relatar a 
execução das práticas realizadas ao longo do projeto de 
pesquisa, destacando como as mesmas promoveram mudança 
no comportamento alimentar diário do público participante. 
Trata-se de um relato de experiência sobre as ações do projeto 
de extensão “Grupo de práticas em mindful eating e 
aconselhamento nutricional para a saúde integral”, que buscou 
realizar atendimentos em práticas meditativas e ações 
educativas de aconselhamento nutricional para intervenção no 
comportamento alimentar. O público alvo foi composto pela 
comunidade universitária, assim como pessoas atendidas no 
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serviço de clínica escola de nutrição. As práticas meditativas 
realizadas foram do tipo mindful eating, técnica embasada no 
mindfullness (atenção plena), prática considerada integrativa, 
por basear-se em intervenções mente e corpo (meditação), 
fazendo parte do campo de práticas da Nutrição Complementar 
Integrada, que está relacionada diretamente à área da Nutrição 
em Saúde Coletiva. Considerando as inovadoras e emergentes 
abordagens científicas da nutrição complementar integrada e 
da nutrição comportamental, a execução e relato de tal projeto, 
pode fornecer subsídios para a consolidação de tais 
abordagens na promoção da saúde.  
Palavras-chaves: Aconselhamento. Atenção plena. Terapias 
Complementares. Saúde coletiva. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A realidade alimentar brasileira, caracterizada pela 

transição nutricional é destacada pelo perfil epidemiológico da 

população (PROENÇA, 2002). De acordo com o sistema de 

Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2019), 55,4% da população 

adulta está com excesso de peso, e 20% desta mesma 

população com obesidade. Assim, para o enfrentamento deste 

cenário, é de fundamental importância ampliar ações que 

repercutam de forma positiva sobre os diversos determinantes 

da saúde e nutrição (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 

2017). 
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No âmbito do Sistema único de saúde (SUS), a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) recomenda que as 

intervenções em saúde sejam ampliadas, de forma a extrapolar 

a ideia de práticas curativa, visando desencadear mudanças no 

modo de organizar, planejar, realizar, analisar e avaliar o 

trabalho em saúde. Como parte integrante de tal política, a 

promoção da alimentação adequada e saudável é um eixo de 

base da PNPS, além de ser uma das diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), tendo como foco 

principal a melhoria da qualidade de vida da população de uma 

forma integral (RODRIGUES, 2019). 

Tesser, Sousa e Nascimento (2018) destacam o fato do 

crescimento e revalorização das práticas integrativas e 

complementares nas últimas décadas estar impactando os 

profissionais de saúde. Esta revalorização recente tem achado 

na maior busca da população por estas práticas. Mas, estes 

mesmos autores também esclarecem que desde a década de 

1970, a Organização Mundial da Saúde estimula os países à 

incorporação de práticas/saberes em saúde tradicionais 

(Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas - MTCI) 

ou diversos do modelo biomédico amplamente vigente, como 

recurso de cuidado terapêutico nos sistemas nacionais de 

saúde. 

Apesar da maioria das técnicas de práticas meditativas 

tradicionais serem adaptadas de contextos religiosos orientais 

para os países ocidentais, adequando-se ao nosso modo de 

pensar, de acordo com as características específicas das 
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diversas escolas de meditação, tais como: meditação 

transcendental, meditação do yoga e meditação budista 

(DANUCALOV; SIMÕES, 2018); cabe destacar que a prática de 

atenção plena em contexto de promoção da saúde não carrega 

consigo qualquer sentido religioso, uma vez sendo unicamente 

um recurso terapêutico laico utilizado por vezes em contextos 

nos quais se busca alcançar os determinantes sociais e 

culturais das doenças, por sua vez relacionados ao 

comportamento alimentar.  

O ato de comer, em sua forma mais abrangente é uma 

construção que sofre influência dos aspectos fisiológicos, 

econômicos, sociais, políticos culturais e subjetivos. Dessa 

forma, o ato de comer está relatando a história pessoal do 

indivíduo, pois o que se come, o como e o quando se come, são 

questões repletas de significações (RECH, 2020). 

O comportamento alimentar envolve um conjunto de 

todas as coisas que são aprendidas ao longo da vida em 

questões de práticas e habilidades, conhecimentos, 

informações, significados, sentidos, representações e valores, 

percepções e opiniões, ou seja, tudo o que se pensa, sente e 

faz em torno do comer e da comida. O comportamento alimentar 

tem dimensões da área da cognição, do afeto, das habilidades 

e das percepções sensoriais (DIEZ-GARCIA; CERVATO-

MANCUSO, 2017). Dessa forma, para se modificar o 

comportamento alimentar é fundamental levar em consideração 

todas as dimensões do comportamento alimentar, questões 



MINDFUL EATING E ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE 

399 
 
 

 

relacionadas ao afeto, à cognição e as crenças sobre comida 

devem ser incluídas nesse processo (RECH, 2020). 

Diversas pesquisas tem destacado o impacto do 

sobrepeso e obesidade na saúde devido ao fato de tais 

desordens estarem, geralmente, associadas a inúmeras outras 

patologias e distúrbios metabólicos, tais como: resistência à 

insulina, Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensão arterial, 

dislipidemia e alterações psicológicas, com impacto no bem-

estar do indivíduo. Contudo, não se deve considerar o peso 

como único indicador de saúde. Porém, diante dos padrões 

sociais, culturais e estéticos, tanto pessoas com excesso de 

peso como pessoas o IMC considerado eutrófico, recorrem a 

práticas de restrições alimentares e energéticas, como forma de 

se adequar ao padrão que consideram o adequado. Todavia, 

tais privações, acabam por tornar mais comum os ciclos 

repetidos de perda e recuperação de peso, além de resultar em 

consequências negativas com respeito ao comportamento 

alimentar, distúrbios alimentares, preocupação com o corpo, 

angústia ao realizar escolhas alimentares, além da perda da 

autoestima e ampliação da ansiedade (RECH, 2020). 

Portanto, tem se tornado cada vez mais claro a baixa 

aplicabilidade e sustentabilidade das formas de tratamento que 

se baseiam na restrição alimentar. O que tem exigido uma 

reflexão e investigações relacionadas ao comportamento 

alimentar em outras dimensões que visem o êxito e a 

modificação comportamental, buscando manter a saúde física 

e mental. Com isso, diferentes dimensões na esfera do 
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comportamento alimentar têm sido praticadas e fomentadas 

suprimindo o foco na restrição e controle alimentar, entre eles 

destacam-se a alimentação intuitiva e a consciente. (RECH, 

2020). 

A dimensão da alimentação consciente advém do 

conceito de mindfulness (atenção plena), o qual pode ser 

conceituado como uma prática dirigida à percepção e à 

ampliação da consciência dos processos internos. O termo 

Mindfulness (atenção plena) engloba uma série de exercícios, 

técnicas ou práticas, que treinam e cultivam o estado mental 

caracterizado pela regulação intencional da nossa atenção ao 

que está acontecendo no momento presente (KABAT-ZINN, 

1990). A atenção plena é uma prática de promoção da saúde 

por viabilizar o desenvolvimento de habilidades individuais que 

podem propiciar a tomada de decisões favoráveis a uma melhor 

qualidade de vida (DEMARZO, 2018).  

O mindfulness torna possível a modificação do 

relacionamento do indivíduo e suas reações às experiências 

pessoais adversas, por meio da promoção de uma consciência 

e aceitação. Assim, usar a atenção permite a uma maior 

consciência de questões emocionais e sensoriais, tornado mais 

fácil que haja uma melhor autorregulação comportamental, 

incluindo aqueles comportamentos que estão relacionados à 

alimentação (HANSON et al., 2019). 

O uso do mindfulness como prática auxiliar no controle 

da saciedade alimentar e ferramenta para modular o 

comportamento alimentar, permitiu o surgimento do mindful 
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eating, o qual envolve o comer com atenção plena. Por meio 

desta prática, a consciência do comportamento alimentar pode 

ser estimulada de forma a reconhecer respostas pessoais ao 

alimento e ao ato de se alimentar. É essencial considerar que 

as atividades no campo da nutrição que trabalhem o ato de 

comer com consciência plena (mindful eating) estão 

relacionadas ao emergente campo da nutrição comportamental, 

idealizado no Brasil como abordagem científica da nutrição, que 

inclui entre outros aspectos, as características emocionais da 

alimentação (ALVARENGA et al., 2016; DAMÉ, 2018). 

O aconselhamento nutricional pode ser entendido como 

um processo de suporte que busca facilitar o desenvolvimento 

de outra pessoa, ajudando-a a lidar com dificuldades 

alimentares e a aperfeiçoar seus recursos próprios por meio de 

estratégias individualizadas que estimulam a responsabilidade 

para o autocuidado. Nesse momento, o profissional de saúde 

assume um papel de suporte ao longo do tratamento, ajudando 

seu paciente a desenvolver mudanças de comportamentos, 

com estratégias as quais, ele contribuiu para a elaboração 

(ULIAN; SATO; ALVARENGA; SCAGLIUSI, 2016). Neste 

sentido, Simões, Dumith e Gonçalves (2019) destacam o fato 

da baixa prevalência do aconselhamento nutricional como 

prática entre profissionais de saúde, enfatizando que sua 

associação com doenças já instaladas acaba por expor a 

necessidade de uso do recurso terapêutico do aconselhamento 

tanto no tratamento, quanto na prevenção de doenças. 

Portanto, percebe-se a necessidade de resgatar o 
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aconselhamento nutricional como estratégia educativa, a fim de 

redimensionar a atuação do profissional de saúde no âmbito da 

saúde coletiva (promoção da saúde e prevenção de agravos), 

especialmente junto ao indivíduo que necessita mudar seu 

comportamento alimentar. 

Dessa forma, o presente trabalho é um relato de 

experiência, o qual busca discorrer sobre a prática da atenção 

plena na alimentação, conciliada com o aconselhamento 

nutricional, como forma de promoção da saúde, partindo da 

hipótese de que esta associação pode impactar positivamente 

a percepção e comportamento consciente do indivíduo no ato 

alimentar, e colaborar na promoção da saúde integral do 

indivíduo. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A metodologia usada foi o desenvolvimento de um grupo 

de acompanhamento e incentivo na modulação, mudança e 

manutenção do comportamento alimentar saudável e 

adequado, a partir da consciência do comportamento alimentar, 

pelo aconselhamento nutricional, bem como pela prática de 

técnica alternativa de meditação denominada mindfull eating, 

baseada no mindfullness (atenção plena). A experiência aqui 

relatada foi desenvolvida com a participação direta de alunos 

dos cursos de graduação em nutrição, medicina e saúde 

coletiva da UFRN.  
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O grupo criado fez parte de um projeto de extensão, 

desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), o qual ocorreu entre os meses de março a dezembro 

de 2019.O citado projeto foi idealizado levando em conta a 

importância de ações acadêmicas que contribuam com a 

formação para atuação em atividades educativas, 

complementares e integrativas, aplicáveis a programas e 

políticas das áreas da saúde, nutrição e alimentação. 

Considerando o aconselhamento nutricional uma prática de 

educação alimentar e nutricional implicada mais amplamente 

em atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos, 

no âmbito da saúde coletiva; cabe destacar que esta pode ser 

uma prática realizada não somente pelo profissional 

nutricionista (UMPIERRE; GONÇALVES; GADENZ; MOLINA-

BASTOS, 2017). Corroborando com esta afirmação, o projeto 

buscou uma atuação multiprofissional, na medida em que 

contou com a participação de alunos de graduação de três 

cursos da área da saúde do campus central da UFRN. 

Enfatizamos que a intervenção realizada em grupo do 

tipo aconselhamento nutricional foi feita com base na linha 

teórica orientada para trabalhos de aconselhamento com 

grupos por Christianetti e Heredia (2018), que tem como 

premissa o desenvolvimento da autonomia de cada indivíduo 

participante frente às escolhas alimentares. Destacam-se nesta 

linha as seguintes características: flexibilidade nas escolhas 

alimentares, tomada de perspectiva e observação por parte do 
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indivíduo participante, sem julgamentos, do seu comportamento 

frente às suas escolhas e projeção de novas ações. 

O público alvo foi composto pela comunidade 

universitária, assim como pessoas atendidas no serviço de 

clínica escola de nutrição da Universidade Federal do Rio do 

Norte (UFRN), as quais tivessem interesse nas ações a serem 

desenvolvidas pelo grupo, e condições de participar das 

mesmas. A partir da divulgação das atividades do grupo ao 

público-alvo, tivemos a participação de trinta e oito pessoas no 

mesmo. As atividades eram realizadas de forma semanal em 

encontros para prática de meditação de atenção plena e roda 

de conversa com aconselhamento nutricional sobre temas que 

permeiam a alimentação saudável. Os temas a serem 

dialogados foram escolhidos com base nas orientações e nos 

passos para uma alimentação adequada e saudável definidas 

no guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2014). 

Dessa forma, foram realizados dez encontros com duração de 

cerca de noventa minutos, nos quais cada um dos passos 

preconizados no guia se tornou tema das rodas de conversa 

que aconteceram. Por sua vez, após cada conversa, era 

realizado um exercício de atenção plena com foco na 

consciência do comportamento alimentar (mindful eating), 

tendo como base para escolha dos exercícios o conteúdo 

disponibilizado no e-book de atenção plena aplicada à nutrição 

(RODRIGUES, 2019), como descrito no Quadro 1. Este período 

de aplicação dos exercícios acontecia durante certa de trinta 

minutos, ficando o restante do tempo (cerca de uma hora) para 
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as atividades de aconselhamento nutricional e roda de 

conversa. Dessa forma, os encontros aconteceram de maneira 

continuada, durante pouco mais de dois meses do ano de 2019, 

nas dependências de uma sala de aula do Departamento de 

Nutrição do campus central da UFRN. Foi incentivado que todos 

os participantes do grupo realizassem as práticas de atenção 

plena em momentos fora do grupo, ou seja, durante suas 

rotinas diárias. Nas rodas de conversa, também foi incentivado 

entre os participantes o compartilhamento de experiências e 

vivências pessoais com o mindful eating em cenários fora do 

grupo, no intuito de fomentar o diálogo sobre facilidades e 

dificuldades na aplicação da prática meditativa. 
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Quadro 1. Distribuição das práticas de atenção plena 

associadas ao passo do guia alimentar.   

Semana 
Passo do guia alimentar para a 

população brasileira 

Prática de atenção 

plena 

Semana um 

Fazer de alimentos in natura ou 

minimamente processados a base da 

alimentação 

Questionário de 

consciência alimentar 

Odômetro da fome 

Semana dois 

Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar 

em pequenas quantidades ao 

temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias 

body scam 

Semana três 
Limitar o consumo de alimentos 

processados 
Prática da uva passa 

Semana 

quatro 

Evitar o consumo de alimentos 

ultraprocessados 

Exercício de atenção 

plena com chocolate e 

os sentimentos 

Semana 

cinco 

Comer com regularidade e atenção, 

em ambientes apropriados e, sempre 

que possível, com companhia 

body scam 

Semana seis 

Fazer compras em locais que ofertem 

variedades de alimentos in natura ou 

minimamente processados 

Exercício de atenção 

plena com garrafa de 

água 

Semana 

sete 

Desenvolver, exercitar e partilhar 

habilidades culinárias 
body scam 

Semana oito 
Planejar o uso do tempo para dar à 

alimentação o espaço que ela merece 
body scam 

Semana 

nove 

Dar preferência, quando fora de casa, 

a locais que servem refeições feitas na 

hora 

body scam 
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Semana dez 

Ser crítico quanto a informações, 

orientações e mensagens sobre 

alimentação veiculadas em 

propagandas comerciais 

Questionário de 

consciência alimentar 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na semana um foi abordado a primeiro passo do guia 

alimentar para a população brasileira: “Fazer de alimentos in 

natura ou minimamente processados a base da alimentação” 

(BRASIL, 2014). O objetivo do grupo ao trabalhar esse passo 

foi ajudar os participantes a entender o que realmente pode ser 

considerado alimento in natura ou minimante processado. A 

prática de atenção plena realizada nessa semana foi à 

aplicação do odômetro da fome. Tal atividade tem o objetivo de 

encorajar a pessoa a “honrar sua fome”, pretendendo a 

compreensão das diferenças de fome e saciedade, 

considerando que elas são inversamente proporcionais. Isto é, 

a ideia é que em uma escala de 0 a 10, quando estamos com 0 

de fome nossa saciedade é 10 e quando a fome é intensa, 

próxima a 10, a saciedade se aproxima de 0 (RODRIGUES, 

2019). 

Na semana dois foi abordado o segundo passo do guia 

alimentar para a população brasileira: “utilização de óleos, 

gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar 

e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias” (BRASIL, 

2014). O objetivo do acompanhamento nutricional desta 

semana era ajudar o participante a refletir sobre a quantidade 

dos chamados ingredientes culinários que, por ventura, ele 
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fazia uso durante o momento em que estava cozinhando. A 

prática de atenção plena aplicada nessa semana foi o body 

scam, ou escaneamento do corpo. Para execução de tal prática, 

deve-se adotar uma postura cômoda e adequada, sendo 

recomendado que a pessoa esteja sentada, tendo as costas 

retas, o queixo alinhado e os pés bem apoiados no chão, o que 

chamado de postura de “dignidade”, em seguida fechar os olhos 

sem apertar as pálpebras e, lentamente, ir se concentrando em 

sua respiração. (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2017).  

Na semana três foi abordado o terceiro passo do guia 

alimentar para a população brasileira: “Limitar o consumo de 

alimentos processados” (BRASIL, 2014). O objetivo nessa 

semana foi perceber o que os participantes entendiam por 

alimentos processados. Para isso, foram levados para o 

encontro, pelos membros do grupo alimentos que eles 

acreditavam ser processado, isso deu a oportunidade para um 

debate sobre os tipos de alimentos. A prática de atenção plena 

aplicada nesse dia foi a da uva passa, essa prática compreende 

em utilizar duas unidades de uva passa, uma delas deve ser 

ingerida como de costume, já o consumo da outra uva passa é 

guiado de uma forma que estimule os cinco sentidos: visão, 

tato, olfato, audição e paladar (RODRIGUES, 2019).  

Na semana quatro foi abordado o quarto passo do guia 

alimentar para a população brasileira: “Evitar o consumo de 

alimentos ultraprocessado”. Esse foi um passo abordado com 

muita atenção, pois o objetivo era ajudar os participantes a 

entender que muitas vezes os alimentos que eles achavam que 
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eram saudáveis, na verdade eram alimentos ultraprocessados. 

Durante essa semana foi aberto um momento para o diálogo, 

de forma a permitir que os ouvintes fizessem perguntas e 

esclarecessem todas suas dúvidas a respeito de quais 

alimentos evitarem no supermercado. O exercício de atenção 

plena realizado nessa semana foi exercício com o alimento 

chocolate. Enfatizando os sentimentos, o objetivo deste 

exercício é direcionar o pensamento para algum momento de 

estresse e atribuir uma nota de 0 a 10, equivalente ao grau do 

estresse. Depois, a pessoa é convidada a comer o mesmo 

alimento, porém de forma guiada, então, novamente é sugerido 

que a pessoa atribua uma nota a seu momento estressante. 

(RODRIGUES, 2019). 

Na semana cinco o tema dialogado foi o quinto passo do 

guia alimentar para a população brasileira: “Comer com 

regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre 

que possível, com companhia”. A proposta para essa semana 

era levar o participante a refletir sobre suas práticas e 

mentalidade durante o momento da refeição. Os ouvintes foram 

estimulados a comer de forma tranquila e aproveitar o momento 

da refeição, além de, sempre que possível procurar fazer as 

refeições com outras pessoas, as quais ele apreciasse a 

companhia, como familiares e amigos (BRASIL, 2014). A 

prática de atenção plena trabalhada nessa semana foi, 

novamente, o body scam. 

Na semana seis foi discutido o passo sexto do guia 

alimentar para a população brasileira: “Fazer compras em locais 
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que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente 

processados”. O objetivo da equipe nessa semana era ajudar 

os participantes a entender a importância de procurar comprar 

seus alimentos em locais que apresentassem mais opções de 

alimentos naturais (BRASIL, 2014).  A prática de atenção plena 

realizada em tal semana foi à prática de atenção plena com a 

garrafa de água. Para realizar tal atividade é necessário utilizar 

uma garrafa de água que desempenhará o papel mecânico de 

encher o estômago. De forma gradual o participante deveria ir 

consumindo o conteúdo da garrafa, os questionamentos 

relacionados à fome e saciedade serão repetidos ao longo da 

prática, durante e após o consumo do conteúdo da garrafa. Tal 

prática tem o objetivo de ajudar a pessoa a respeitar seus sinais 

de fome e saciedade (RODRIGUES, 2019). 

Na semana sete foi trabalhado o sétimo passo do guia 

alimentar para a população brasileira, “Desenvolver, exercitar e 

partilhar habilidades culinárias”. Antes de iniciar a conversa 

sobre esse passo, os participantes foram questionados sobre 

com que frequência eles costumavam preparar suas próprias 

refeições, tal questionamento foi feito como forma de entender 

o quanto esse passo já se fazia presente na realidade de cada 

um (BRASIL, 2014). Novamente nessa semana foi realizada a 

prática de atenção plena intitulada body scam.  

Na oitava semana foi abordado o passo oitavo do guia 

alimentar para a população brasileira: “Planejar o uso do tempo 

para dar à alimentação o espaço que ela merece” (BRASIL, 

2014). Antes do início do aconselhamento nutricional dessa 
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semana, os participantes foram convidados a relatar se eles 

acreditavam que a falta de tempo era algo que dificultava que 

eles tivessem uma boa alimentação, muitos dos ouvintes 

respondeu que, com certeza a falta de tempo muitas vezes 

limitava suas escolhas. Então, após essa discussão os 

membros da equipe apresentaram formas diferentes de se 

organizar de forma a garantir que ao longo da semana os 

participantes poderiam fazer boas escolhas alimentares. A 

prática de atenção plena aplicada nessa semana foi o body 

scam, porém, dessa vez o tempo de realização do exercício foi 

aumentado.  

Na semana nove foi discutido o nono passo do guia 

alimentar para a população brasileira: “Dar preferência, quando 

fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora” 

(BRASIL, 2014). Muitos participantes destacaram que realizar 

refeições em restaurantes a quilo era mais caro que optar por 

comer lanches na rua. Como forma de estimular a adoção 

dessa atitude, mesmo que a mesma seja um pouco mais cara, 

o grupo incentivou os participantes a procurem restaurantes 

self-service com preços já fixos, mas que apresentassem uma 

boa variedade de saladas e vegetais. A prática de atenção 

plena realizada foi o body scam.  

Na décima semana foi abordado o décimo passo do guia 

alimentar para a população brasileira: “Ser crítico quanto a 

informações, orientações e mensagens sobre alimentação 

veiculadas em propagandas comerciais” (BRASIL, 2014).  O 

aconselhamento nutricional essa semana foi iniciado com uma 
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pergunta sobre o quanto os participantes acreditavam que as 

informações encontradas na internet ou mesmo na televisão a 

respeito de alimentação eram seguras e confiáveis. Muitos dos 

participantes comentaram não acreditar em tudo que ouvem na 

televisão ou internet, porém quando a equipe do projeto os 

questionou sobre o quanto eles faziam pesquisas on-line para 

saber se algo era saudável ou para saber mais sobre certa 

dieta, muitos responderam que acabam realizando esse tipo de 

busca (BRASIL, 2014). A prática de atenção plena realizada foi 

realizada no formato on-line. Após o encontro, os participantes 

foram convidados a responder novamente o questionário de 

consciência alimentar, uma vez que já haviam sido convidados 

a responder na primeira semana de práticas. Este instrumento 

foi disponibilizado virtualmente, a partir de uma transcrição da 

versão disponibilizada na cartilha “Atenção plena aplicada à 

nutrição” (RODRIGUES, 2019).  

Destaque-se a solicitação para cada participante 

preencher individualmente o questionário de consciência 

alimentar, disponibilizado virtualmente, por meio do uso de 

recurso de formulário eletrônico, tanto na primeira, quanto na 

última semana de atividades práticas. Para cada participante, 

os resultados deste questionário foram utilizados como fator de 

reflexão sobre as mudanças de comportamento alimentar. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A promoção da alimentação adequada e saudável é um 

compromisso expresso como diretriz na Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, assim como na Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Se tratando de atitudes, esta diretriz 

compreende um conjunto de estratégias que visam 

proporcionar aos indivíduos e coletividades a realização de 

práticas alimentares apropriadas. Iniciativas voltadas à 

consciência do comportamento alimentar, devidamente 

embasadas no desenvolvimento de habilidades pessoais, 

podem ser utilizadas em ações de promoção da saúde, uma vez 

que estão diretamente ligadas ao estado de saúde, nutrição e a 

qualidade de vida dos indivíduos, pela interferência direta nas 

escolhas alimentares. O uso do Guia Alimentar para a 

População Brasileira na educação em saúde é uma das 

estratégias para implementação da diretriz de promoção da 

alimentação adequada e saudável que integra a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2014). 

O aconselhamento nutricional pode ser entendido como 

um processo de suporte que busca facilitar o desenvolvimento 

de outra pessoa, ajudando-a a lidar com dificuldades 

alimentares e a aperfeiçoar seus recursos próprios por meio de 

estratégias individualizadas que estimulam a responsabilidade 

para o autocuidado. Nesse momento, o profissional assume um 

papel de suporte ao longo do tratamento, ajudando seu 

paciente a desenvolver mudanças de comportamentos, com 
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estratégias as quais, ele contribuiu para a elaboração (ULIAN; 

SATO; ALVARENGA; SCAGLIUSI, 2016).  

Com a criação da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares - PNPIC (BRASIL, 2006), os 

profissionais de saúde passaram a contar com um documento 

norteador destas práticas. Embora vigore há mais de dez anos, 

a PNPIC ainda está em consolidação no âmbito do sistema 

público de saúde brasileiro, devido a isso, são necessárias 

pesquisas que contribuam para o avanço, o fortalecimento, a 

ampliação de acesso, a resolutividade e a valorização das 

práticas integrativas e complementares no ambiente da 

Nutrição em Saúde Coletiva, justamente pela possibilidade de 

ampliação das práticas profissionais que possibilitem a 

integralidade da assistência em saúde prestada pelo 

profissional nutricionista (PETERMANN SCHULTZ et al., 2014; 

ALMEIDA; ASSUNPÇÃO, 2018; LIMA; BERNARDES, 2018). 

As práticas medicinais não convencionais são parte 

integrante do conjunto de forças vivas presentes nos sistemas 

de saúde. Diante do potencial que tais práticas apresentam de 

promover uma melhor qualidade de vida e autonomia de 

escolha para quem opta por usá-las é fundamental que tais 

práticas se tornem conhecidas e de fácil acesso para o público 

em geral. A pesquisa aqui relatada tem sido desenvolvida com 

a participação direta de alunos da graduação em nutrição e 

saúde coletiva como voluntários de iniciação científica. Além 

disso, foi definido como público-alvo pessoas pertencentes à 

comunidade acadêmica (docentes, discentes e funcionários), 
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como forma de contribuir com a promoção da saúde e formação 

profissional (no caso dos discentes) destes, na medida em que 

foram propostas intervenções, por meio das quais, foi possível 

promover a prática da atenção plena na alimentação, conciliada 

com o aconselhamento nutricional, como forma de promoção 

da saúde, partindo da primícias que esta associação pode 

impactar positivamente a percepção e comportamento 

consciente do indivíduo no ato alimentar. 

Intervenções que tenham como base a atenção plena 

têm demostrado grande êxito no comportamento alimentar 

relacionado à compulsão alimentar, perda de peso, tem se 

mostrado eficiente do desenvolvimento da habilidade de 

identificar sinais de fome e saciedade o que resulta em um 

maior autocontrole, o que, parece, ser capaz de reduzir o 

consumo impulsivo em resposta a estressores emocionais 

(RECH, 2020). 

As pessoas pensam, sentem, evocam e praticam em 

relação à alimentação; comer é uma atividade integrada à 

história de vida, tanto recebendo como dando sentido à vida de 

cada um. A experiência aqui relatada, desde seus primeiros 

encontros já tornou evidente a necessidade de se conhecer e 

aceitar a subjetividade de cada indivíduo ao se trabalhar as 

práticas integrativas juntamente com o aconselhamento 

nutricional em grupo (DIEZ-GARCIA; CERVATO-MANCUSO, 

2017). Justamente por reconhecer o individualismo de cada 

participante do grupo, que foi possível realizar abordagens que 

puderam, de fato, problematizar o alimentar-se, o comer e o 



MINDFUL EATING E ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE 

416 
 
 

 

cozinhar, para, por último, levar a reflexão em relação às 

práticas alimentares por parte de cada participante.  

 

CONCLUSÕES 

 

O presente relato de experiência tornou possível 

perceber que o público alvo pode se beneficiar de intervenções 

que combinem o aconselhamento nutricional com a atenção 

plena, preconizando-se a orientação de forma a aumentar a 

atenção no momento presente, a percepção dos afetos, bem 

como dos sinais de fome e apetite, antes, durante e depois da 

refeição. Considerando-se o fato da promoção da alimentação 

saudável ser um dos eixos estruturantes da promoção da 

saúde, acredita-se que as atividades desenvolvidas no âmbito 

do projeto de extensão promoveram saúde e fomento a uma 

melhor qualidade de vida aos participantes. Dessa forma, 

acredita-se que o objetivo principal foi alcançado, quando, ao 

participar da pesquisa, o público-alvo foi positivamente 

impactado pelo aconselhamento nutricional, e motivado na 

mudança e manutenção do comportamento alimentar saudável, 

e incorporação de práticas meditativas em suas rotinas diárias. 

Além disso, os participantes relataram a ampliação de seus 

conhecimentos e práticas relativas à alimentação e meditação, 

sendo esta última enquanto prática integrativa. 
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RESUMO: A atividade física é inversamente proporcional ao 
peso do corpo e doenças crônicas não transmissíveis. É um 
grande desafio promover avaliação para detectar a relação 
entre saúde e atividade física. Assim, objetivou-se avaliar o uso 
de distintos instrumentos de coleta destinados a medir o nível 
de atividade física. Revisão integativa da literatura que foi 
realizada nas bases de dados BVS, PubMed. Os descritores 
selecionados foram ´´Physical Activity Level`` e ´´ 
Questionnaire`` e ´´children’s`` e ´´ Brazil ``, interligado pelo 
operador booleano ´´AND``. Foram selecionados 124 artigos, 
54 da BVS e 70 da PubMed e aplicando os critérios de inclusão 
e exclusão ficaram 12 artigos. Para facilitar o estudo dos artigos 
foi dividido em autor (ano), objetivo, instrumento, idade, N 
amostral, região e resultados. O percentual de prática de 
atuvidade física diminui com a idade. A prática de atividade 
física na pandemia diminuiu provocando comportamento 
sendetário entre as crianças. Compreende-se, portanto, que o 
sedentarismo aumentou de forma significativa durante a 
pandemia, tornando, assim, dificultosa a adesão a um estilo de 
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vida saudável. Dessa forma, é perceptível que a atividade física 
atrelada à alimentação saudável realizada a partir de um menor 
consumo de alimentos industrializados é responsável por uma 
grande melhoria na qualidade de vida e no combate às 
doenças. 
Palavras-chave: Atividade Física. Vida saudável. Qualidade de 

vida.  

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, nas últimas décadas, o estado nutricional de 

crianças e adolescentes tem se modificado devido a transição 

epidemiológica em que há uma maior predominância das 

doenças crônicas não transmissíveis em detrimento das 

infectocontagiosas (LUCIANO et al., 2016). Nesse novo 

cenário, ascende a transição nutricional que configura o declínio 

da desnutrição em crianças e adultos num ritmo acelerado, na 

mesma medida em que aumenta a prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população brasileira. 

O sedentarismo pode ser responsável pelo aparecimento 

de doenças como a obesidade e síndrome metabólica 

(GUEDES et al., 2015). Atividade física regular é inversamente 

proporcional ao peso corporal e com doenças crônicas não 

transmissíveis, além de promover benefícios na aptidão física, 

na maximização do pico de massa mineral óssea na 

adolescência e início da idade adulta (LUCIANO et al., 2016). 

Ademais, de acordo com Schieri  et  al.,  uma das mais 

importantes estratégias de 

prevenção,  controle  e  combate  da  obesidade  entre  a 

população  infanto-juvenil é a elevação 
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do  consumo  de  alimentos ricos em nutrientes, ou seja, uma 

melhora na qualidade da dieta. 

A associação entre a prática de atividade física e uma de 

saúde de maior qualidade tem sido um tema muito abordado na 

literatura há muito tempo e aumentado na década atual e o que 

se verifica é a existência de uma relação inversa entre o nível 

de atividade física e a mortalidade. Porém, poucos países têm 

incluído o tema atividade física na avaliação dos índices 

epidemiológicos. Desse modo, torna-se cada vez mais 

importante determinar o nível de atividade física da população 

(WESTON, et al.,1997).   

Os métodos para avaliar o nível de atividade física 

podem ser organizados em sete categorias com mais de 30 

técnicas diferentes. A escolha do método de mensuração da 

atividade física é baseada no número de indivíduos a serem 

analisados, o custo e a inclusão de diferentes idades. Desse 

modo, os instrumentos podem ser divididos em três principais: 

a) os que utilizam informação fornecida pelas pessoas 

(questionários, entrevistas, diários); b) os que utilizam 

indicadores fisiológicos (consumo de oxigênio, frequência 

cardíaca); e c) os sensores de movimento, que registram 

objetivamente certas características das atividades durante um 

período determinado (REIS et al., 2000).  

Promover uma avaliação adequada para detectar a 

relação entre saúde e atividade física é um grande desafio, pois 

certas medidas não possuem características psicométricas 

consistentes para uma avaliação efetiva em crianças (López-Gil 

et al., 2020). Entretanto, a atividade física autorreferida pode ser 

o método mais prático de avaliação de populações em grande 

escala, porém não há medidas padrão. Desse modo, o 
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Questionário de Atividade Física para Crianças (PAQ-C) foi 

criado a fim de melhorar a avaliação da atividade física em 

crianças, tornando-se o primeiro passo para verificar a relação 

entre atividade e saúde, e os determinantes da atividade física 

na infância e mudanças nos níveis de atividade (López-Gil et 

al., 2020). 

 Saber o nível de atividade física autorreferido por 

escolares pode ser muito fundamental, especialmente para 

realizar programas escolares abrangentes que incentivam e 

possibilitam que todas as crianças e jovens cumpram as 

orientações de atividade física, por meio de uma ampla gama 

de intervenções estratégicas, por exemplo, opções de pausas 

ativas, pausas para realizar atividade física e Educação Física 

obrigatória (López-Gil 2020). 

Portanto, dada a importância do conhecimento sobre a 

quantidade, tipos e qualidade dos questionários passíveis de 

serem usados para avaliar o nível de atividade física das 

crianças brasileiras, esta revisão tem como objetivo avaliar o 

uso de distintos instrumentos de coleta destinados a medir o 

nível de atividade física em crianças da população brasileira. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da 

literatura, o qual representa um método de Pesquisa Baseada 

em Evidências, tendo como objetivo a reunião e sumarização 

de informações acerca da temática proposta através de 

pesquisas anteriores de forma ordenada, com o intuito de 

investigar e aprofundar o estudo em questão. Desse modo, seu 

produto final permite analisar a situação, garantir propostas de 
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intervenções, além de apontar as principais imperfeições e 

lacunas que precisam ser solucionadas com a resolução de 

novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

O processo de sumarização foi realizado em seis etapas: 

determinação da questão norteadora, delimitação dos critérios 

de inclusão e exclusão, coleta de dados dos artigos extraídos, 

avaliação criteriosa dos estudos selecionados para consistir a 

presente revisão integrativa, discussão e interpretação dos 

resultados e, por fim, apresentação da síntese elaborada 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Nesse sentido, definiu-se a seguinte questão norteadora 

para compor a primeira etapa do presente estudo: “Quais os 

instrumentos/questionários utilizados para avaliar o nível de 

atividade física das crianças no Brasil? ”.  

A busca bibliográfica nas seguintes bases de 

dados:Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e USA National 

Library of Medicine (PubMed). Para tanto, os descritores 

selecionados para a execução da busca foram, ´´Physical 

Activity Level`` e ´´ Questionnaire`` e ´´children’s`` e ´´ Brazil ``, 

interligado pelo operador booleano ´´AND``.   

Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados 

artigos completos disponíveis eletronicamente nos idiomas 

inglês, português e espanhol, que contemplassem a temática 

proposta no título, resumo ou nos descritores. Após consulta na 

literatura, constituíram critérios de exclusão: artigos em 

duplicidade, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, 

teses, recursos não científicos, artigos não disponíveis na 

íntegra e estudos que abordaram apenas os questionários 

destinados à avaliação do nível de atividade física em crianças 

no Brasil. 
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Posteriormente a essa busca, procedeu-se à leitura dos 

títulos e resumos, sendo alguns estudos excluídos nesta etapa. 

Os estudos enquadrados nos critérios de inclusão foram lidos 

na íntegra para seleção daqueles de maior relevância para a 

temática em questão. Após esse processo, todos os artigos 

selecionados foram enquadrados quanto ao nível de evidência 

(MELNYK, 2005), conforme pode ser observado na tabela 1. 

  
Tabela 1. Níveis de evidência. 

Nível de 
evidência 

Tipo de estudo 

I Revisão sistemática ou meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados 

II Experimentos de pelo menos um ensaio clínico randomizado 
ou controlado bem delineado 

III Experimentos controlados bem delineados sem randomização 

IV Estudo de coorte ou caso-controle bem delineados 

V Revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos 

VI Estudos qualitativos ou descritivos 

VII Opinião de autoridades e/ou relatórios de comitê de 
especialistas 

Fonte: Elaboração autoral, 2021. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em todas as bases de dados e biblioteca virtuais foram 

usadas a mesma combinação de descritores supracitados e os 

mesmos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Foram selecionados 124 artigos potencialmente 

relevantes, sendo 54 correspondentes à BVS e 70 PubMed, 

após a leitura do título e resumo foram aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão, tendo o corpus de análise final de 12 

artigos, sendo 05 do PubMed e 07 da BVS. A maioria das 

exclusões ocorreu devido os artigos não abordarem a temática, 

pela indisponibilidade completa e por artigos duplicados.   

No que diz respeito aos níveis de evidência, o nível VI foi 

o de maior representatividade, com 75%,  25% se enquadram 

no nível V. Os demais níveis não detiveram expressão nesta 

revisão integrativa. 

No que tange às bases de dados/ biblioteca virtual, a 

BVS possui maior expressão com 58,33% dos estudos, seguido 

pela PUBMED com 41,66%.  

Para auxiliar no estudo completo dos artigos, dividimos 

os artigos com informação da autoria, ano de publicação, 

objetivos, tipo de instrumento usado, faixa etária em estudo e N 

amostral  e resultados (TABELA 2). 
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Tabela 2. Características principais dos estudos encontrados 
em busca nas bases de dados listadas. 

Autor 
(ano) 

 
  
 

Instrum
ento 

Ida
de 

N° 
amostral e 

Região 

Resultados 

SIEGLE et 
al. 2020 

Questio
nário 
próprio  

0-12 
ano
s 

1.352 
(Sudeste) 

A % AF diminui 
conforme o 
aumento da 
idade, mas 
aumenta com a 
disponibilidade de 
espaço externo 
no domicílio. Não 
houve efeito 
significativo para 
as demais 
variáveis, 
tampouco efeito 
de interação. A 
idade e o espaço 
externo ao 
domicílio são 
preditores da % 
AF. 
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SÁ et al. 
2020 

Questio
nário 
próprio  

0-12 
ano
s 

816  
(Sudeste) 

Houve redução no 
tempo em que as 
crianças passam 
praticando AF e 
aumento do 
tempo lúdico de 
tela e das 
atividades em 
família. 
Diferenças entre o 
sexo foram 
encontradas no 
tempo lúdico de 
tela 
(meninos>menina
s) e no brincar 
sem AF 
(meninas>menino
s), bem como 
efeito da idade 
para todas as 
categorias 
analisadas, com 
tendência para 
aumento do 
tempo total de 
sedentarismo e 
diminuição 
complementar do 
tempo de AF ao 
longo da idade. 
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NUNES et 
al. 2019 

Questio
nário 
próprio   

14-
19 
ano
s 

1.112 (Sul) Dos adolescentes 
que praticavam 
esportes na 
infância, 45,8% 
mantiveram a 
prática na 
adolescência 
(maior 
prevalência no 
sexo masculino) e 
14,1% desistiram 
(maior 
prevalência no 
sexo feminino). 
Dos adolescentes 
que não 
praticaram 
esportes na 
infância, 27,6% 
iniciaram na 
adolescência 
(maior 
prevalência no 
sexo masculino) e 
12,5% 
mantiveram o 
comportamento 
infantil (maior 
prevalência no 
sexo feminino). 
Adolescentes 
com baixo nível 
econômico que 
não praticavam 
esportes eram 
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mais propensos a 
não praticá-los 
nos dois períodos. 
Aqueles que 
relataram não 
gostar de 
atividades físicas 
apresentaram 
maior 
probabilidade de 
desistir dos 
esportes na 
adolescência. 

de 
ARAÚJO 
et al. 2018 

Questio
nário 
próprio  

0-12 
ano
s 

270 
(Sudeste) 

Os meninos eram 
mais propensos a 
serem ativos 
quando 
comparados às 
meninas (odds 
ratio = 2,56; 
intervalo de 
confiança de 
95%, 1,43-4,58). 
Crianças e 
adolescentes que 
acumularam 
menos tempo de 
tela eram mais 
propensos a estar 
no grupo mais 
ativo (odds ratio = 
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0,41; intervalo de 
confiança de 
95%, 0,24-0,72). 

MATSUN
AGA et al. 
2017 

Questio
nário 
Internac
ional de 
Atividad
e Física 
(IPAQ)  

7-17 
ano
s 

100 
(Sudeste) 

No IPAQ, 29% 
foram 
classificados 
como 
sedentários, 17% 
como ativos e 
54% como muito 
ativos. Houve 
diferença no 
desempenho de 
indivíduos com e 
sem asma nos 
testes de 
atividade física e 
capacidade 
funcional. O GA 
apresentou pior 
desempenho nos 
testes de 
atividade física e, 
independente do 
nível de controle 
da asma, 
apresentou pior 
capacidade 
funcional. 
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DUTRA et 
al. 2016 

Questio
nário de 
atividad
e física 
para 
crianças 
e 
adolesc
entes 
(PAQ-
C) 
 

8 
Ano
s 

616 (Sul) Mais da metade 
das crianças era 
sedentária e 
nenhuma era 
muito ativa.Das 
616 crianças 
entrevistadas aos 
8 anos, observou-
se que 50,3% 
eram do sexo 
masculino; 70,3% 
eram brancos e 
pouco mais da 
metade pertencia 
à classe 
econômica C. 
Nenhuma das 
crianças foi 
classificada como 
muito ativa e 
nenhuma aderiu 
ao consumo diário 
de seis porções 
de cereais, 
tubérculos e 
raízes. 

FERRARI 
et al. 2016 

Questio
nário 
próprio  

- 238 
(Sudeste) 

As crianças 
tiveram média de 
59,3 min / d em 
AFMV (44,5% 
atenderam às 
diretrizes de 
AFMV) e 51,8% 
estavam com 
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sobrepeso / 
obesidade. 

GIANFRA
NCESCO 
et al. 2020 

IPAQ 7-17 
ano
s 

318 
(Sudeste) 

Observou-se 
diferença na 
classificação do 
IPAQ, com 13,9% 
dos participantes 
do WAG sendo 
sedentários, 
contra 26,2% do 
GA.  

MELO et 
al. 2017 

PAQ-C 6-18 
ano
s 

57 
(Nordeste) 

Os pacientes 
relataram menor 
nível de atividade 
física, porém não 
houve diferença 
significativa na 
distância 
percorrida em 
seis minutos entre 
os pacientes 
(500,6 ± 88,7 m) e 
os controles 
(536,3 ± 94 m). 

dos 
SANTOS 
et al. 2019 

Questio
nário 
Próprio 

8-16 
ano
s 

4188 (Sul) Os escolares com 
asma controlada 
eram mais ativos 
do que aqueles 
com asma não 
controlada 

WERNEC
K et al. 
2019 

Baecke  10-
16 
ano
s  

1186 
(Sul) 

Adolescentes 
nascidos com 
baixo peso e 
aqueles cuja mãe 
é inativa possuem 
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menor 
probabilidade de 
manter o nível de 
atividade física da 
infância à 
adolescência. 

SCHAAN 
et al. 2019 

IPAQ 6-18 
ano
s 

25 (Sul) Seis (24%) 
indivíduos eram 
muito ativos, oito 
(32%) eram 
ativos, nove 
(36%) praticavam 
atividade física 
irregular e dois 
(8%) eram 
sedentários. 

Fonte: Elaboração autoral, 2021 

 

 

Em relação aos anos da publicação foram apresentados, 

2 por ano em 2016 e 2017, 1 em 2018 e 4 por ano em 2019 e 

2020. Já a frequência dos instrumentos utilizados para avaliar 

o nível de atividade física nos estudos foram: Questionário 

próprio (50%), IPAQ (25%), PAQ-C (16,7%), Baecke (8,3%). 

Segundo estudos de Siegle et al., 2020, o percentual de 

prática de atividade física diminui com o aumento da idade, o 

que corrobora com os estudos de Sá et al., 2020 que também 
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traz uma tendência para aumento do tempo total de 

sedentarismo e diminuição complementar do tempo de AF ao 

longo da idade. Os dois estudos utilizaram questionário próprio 

para avaliação da prática de atividade física e foram realizados 

na região sudeste do país.  

Dos adolescentes que praticavam esportes na infância, 

45,8% mantiveram a prática na adolescência (maior prevalência 

no sexo masculino) e 14,1% desistiram (maior prevalência no 

sexo feminino), (NUNES, et al., 2019), o que fomenta o estudo 

de Araújo et al., 2018 que enfatiza que os meninos eram mais 

propensos a serem ativos quando comparados às meninas. 

Nos estudos de Siegle et al., 2020 os resultados indicam 

que não há maior % de AF com pelo menos um responsável 

não trabalhando remotamente (em tempo livre), pois não 

necessariamente este adulto estaria disponível para prática 

estimulação de atividade física com as crianças.  

Com relação ao tempo de tela, a maioria dos pais afirma 

que o tempo de uso de tela cresceu, 38% declara que é maior 

do que no horário escolar normal e 36,9% que é muito maior 

(SÁ et al., 2020). Das crianças e adolescentes que acumularam 

menos tempo de tela, eram mais propensos a estar no grupo 

mais ativo, sendo as do sexo masculino com maior indíce de 

prática de AF (ARAÚJO et al., 2018), o que corrobora com o 

estudo de Nunes, et al., que demonstra que dos adolescentes 

que praticavam atividade física na infancia e que a mantiveram 

durante a adolescência a maior prevalência era no  sexo 

masculino.  

De acordo com Sá et al., 2020 antes do distanciamento 

social, 67,8% das crianças praticavam AF pelo menos duas 

vezes na semana, percentual esse que não se manteve durante 
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a pandemia, quando os pais relatam que 46,1% estão fazendo 

bem menos AF, e 37% da AF é menor do que a feita durante o 

período escolar, assim os comportamentos mais sedentários 

foram vistos com maior presença durante o período de 

distanciamento social   do que em dias normais de atividades 

escolares. O sedentarismo pode ser responsável pelo 

aparecimento de doenças como a obesidade e síndrome 

metabólica (GUEDES et al. 2015), por isso é tão importante que 

se estimule a prática regular de atividade física e hábitos 

alimentares saudáveis durante todas as fases da vida.  

Conforme Dutra et al., 2016 cerca de 70% das crianças 

eram sedentárias e 37,4% apresentavam excesso de peso, 

assim como nenhuma das crianças foi classificada como muito 

ativa e nenhuma aderiu ao consumo diário de seis porções de 

cereais, tubérculos e raízes. Os resultados confirmam a 

importância de estratégias de apoio e incentivo à prática de 

atividade física e alimentação saudável entre as crianças.  

Em relação à atividade física, correr foi a atividade 

esportiva mais prevalente na população estudada (em ambos 

os sexos). Além disso, de acordo com a análise bivariada, 

apenas a variável sexo apresentou associação significativa com 

a prática de atividade física, sendo esta mais frequente entre os 

meninos (DUTRA et al., 2016).  

No estudo de Ferrari et al., 2016, demonstra que as 

crianças tiveram média de 59,3 min/dia em AFMV (44,5% 

atenderam às diretrizes de AFMV) e 51,8% estavam com 

sobrepeso/obesidade, corroborando com Dutra et al., 2016 que 

afirma que mais da metade das crianças era sedentária e 

nenhuma era muito ativa. 
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Segundo Werneck et al., 2019, houve maior prevalência 

de manutenção da atividade física nos meninos (p = 0,002) e 

naqueles cujas mães foram consideradas fisicamente ativas (p 

= 0,043); meninos tinham 73% mais chances de serem ativos 

na infância e quase quatro vezes mais chances de serem ativos 

na infância e adolescência quando comparados às meninas. O 

que também se confirma em Nunes et al., 2019, onde 

demonstra que a maioria que manteve a prática de atividade 

física na adolescência eram do sexo masculino. A continuidade 

da atividade física ao longo da vida é importante porque, direta 

ou indiretamente, a atividade tem efeitos positivos em vários 

resultados de saúde física e mental. 

Embora a atividade física seja fator de prevenção de 

maior parte doenças, segundo Matsunaga et al., 2017, não 

houve associação significativa entre a atividade física e o nível 

de controle da asma em pacientes fisicamente ativos, 

sedentários e muito ativos, pois não foram encontradas 

diferenças entre crianças e adolescentes asmáticos nas 

variáveis espirométricas ou na qualidade de vida no que tange 

o sedentarismo e a prática de atividade física. 

De acordo com Schaan et al., 2019 a inatividade física 

está correlacionada ao aumento do risco de doença 

coronariana, e hábitos saudáveis de atividade física são 

estabelecidos durante a infância. Neste estudo foi notado que a 

atividade física regular, organizada e precoce nas escolas leva 

ao rastreamento de hábitos saudáveis de atividade física até a 

idade adulta. Crianças e adolescentes com cardiopatias 

congênitas têm maior prevalência de sedentarismo, com baixos 

níveis de atividade física quando comparados a indivíduos 

saudáveis. E segundo Dutra et al., 2016 mais da metade das 
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crianças eram sedentárias e nenhuma era muito ativa, o que 

nos traz um alerta sobre a importância da conscientização 

precoce de crianças e adolescentes sobre a prática de atividade 

física de maneira regular.  

CONCLUSÕES  

Compreende-se, portanto, que a transição 

epidemiológica tem alterado o curso das doenças, fazendo com 

que as crônicas não transmissíveis tenha prevalência sobre as 

transmissíveis de modo que, nesse cenário, a obesidade e o 

sobrepeso tenham grande destaque não só entre as crianças, 

mas na população como um todo. Isso se deve ao fato de o 

sedentarismo ser o carro chefe das comorbidades e que, a partir 

dele, desenvolvem-se várias outras. É importante salientar, 

ainda, que a inatividade física sofreu um grande aumento no 

período da pandemia da COVID-19, o que tornou ainda mais 

difícil a adesão ao estilo de vida saudável. 

Embora se tenha percebido ao longo desse estudo que 

a prática de atividade física tende a reduzir à medida que a 

idade avança, e que ela é mais frequente entre os indivíduos do 

sexo masculino do que no feminino, é perceptível o fato de que 

a alimentação com maior prevalência de alimentos ricos em 

nutrientes, aliada ao menor consumo de industrializados, é 

responsável pela melhoria da qualidade de vida não só de 

crianças, mas também de adultos e adolescentes, reduzindo e 

combatendo as doenças cardiovasculares, e também, grande 

parte das demais comorbidades, possibilitando, assim, um 

estilo de vida mais saudável e longevo a todas as gerações.   
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RESUMO: A alimentação adequada, a prevenção e o 
autocuidado estão interligados durante a senescência. Nesse 
contexto, a realização de atividades lúdicas contribuem 
positivamente com as mudanças derivadas do processo de 
envelhecimento, e são compreendidas como estratégias 
fundamentais para o aprimoramento da qualidade de vida. Este 
trabalho tem por objetivo descrever um relato de experiência 
relativo à elaboração de uma cartilha com atividades lúdicas 
sobre alimentação e nutrição para idosos do município de Santa 
Cruz/RN. O relato é derivado da vivência de um projeto 
extensionista da Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairi/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(FACISA/UFRN) localizada na cidade de Santa Cruz/RN. Foi 
desenvolvida uma cartilha relacionada à alimentação saudável, 
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sendo inseridas atividades lúdicas, como caça palavras, 
cruzadinhas e recorte-colagem. A cartilha intitulada “Cartilha do 
idoso: dia comemorativo!” foi entregue durante o mês de 
novembro/2021, sendo 27 idosos do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) do bairro Paraíso, Santa Cruz/RN, 
contemplados com o material. Espera-se que o relato aqui 
apresentado conduza à realização de outras ações que possam 
atingir o público idoso, de modo a permitir a autonomia, o 
melhoramento da qualidade de vida e bem-estar deste grupo. 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Educação. 

Envelhecimento saudável. Idoso. Relações Comunidade-

Instituição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O público idoso vem crescendo progressivamente no 

Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua – Características dos Moradores e 

Domicílios, o país ganhou 4,8 milhões desde 2012, superando 

a marca dos 30,2 milhões em 2017, correspondendo a um 

aumento percentual de 18% desse público (IBGE, 2018). 

Dessa forma, há grande representatividade das pessoas 

que compõem esse grupo etário no Brasil, por isso o processo 

de envelhecimento deve ser visto de forma ampla e sensível. 

Pois, para uma longevidade saudável, é necessário considerar 

os diversos fatores que a envolvem. De acordo com Louzeiro e 

Lima (2017), envelhecer bem envolve múltiplos fatores, como 

os individuais, psicológicos, biológicos e sociais. 

Entre as diversas alterações anatômicas e funcionais 

que ocorrem no organismo quando na idade senil e que 

refletem nas condições de saúde e nutrição, muitas dessas 
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mudanças são gradativas, provocando concretas reduções na 

capacidade funcional, desde a sensibilidade para os gostos 

primários até os processos metabólicos do organismo 

(SILVEIRA; ALMEIDA, 2018). 

Logo, o processo de envelhecimento, a saúde e a 

alimentação equilibrada estão diretamente associados, uma 

vez que, as mudanças de comportamentos alimentares, 

cuidados de prevenção e o autocuidado se não realizadas 

durante o decurso da vida, sobrecarregam a velhice e poderão 

ocasionar doenças e transtornos à saúde (SCHIRMER et al., 

2017; ESTEVAM et al., 2020). 

 Portanto, evidencia-se a importância da alimentação 

saudável em qualquer fase da vida. O Ministério da Saúde, em 

2014, publicou a segunda edição do Guia Alimentar para a 

População Brasileira, expondo princípios e recomendações 

para uma alimentação saudável e adequada, descrevendo 

diretrizes não somente nutricionais, mas também sociais e 

culturais (ESTEVAM et al., 2020).  

 A busca pela qualidade de vida é fundamental para 

promover transformações positivas na saúde e estado 

nutricional dos idosos, em conjunto com o desenvolvimento de 

atividades que possam motivar a tê-los maior autonomia e 

autocuidado (SILVEIRA; ALMEIDA, 2018). 

 Intervenções sobre educação em saúde, focalizadas em 

desenvolver atividades educativas, vêm crescendo como um 

todo. A prática educativa alinhada com a saúde alimentar surge 

para os idosos como um modo de auxiliá-los a visualizar a 

alimentação de forma prazerosa, aproximando da realidade em 

que vivem, pois nesse percurso o autocuidado é uma condição 
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indispensável para a manutenção da saúde em equilíbrio 

(COUTINHO, 2016). 

Nesse contexto, a realização de atividades lúdicas pode 

contribuir positivamente com as mudanças derivadas do 

processo de envelhecimento, e são compreendidas como 

estratégias fundamentais para o aprimoramento da qualidade 

de vida, uma vez que ainda podem melhorar a autoestima, 

reduzir o estresse, amenizar sensações de angústia e 

ansiedade, bem como contribuir para a melhora da 

comunicação e interação social (COSTA et. al, 2017; OLIVEIRA 

et al., 2019). 

Estudo realizado por Cyrino et al.  (2016), mostrou que a 

utilização de atividades lúdicas na promoção de saúde para 

idosos é eficaz, e contribui não só com o conhecimento, mas 

também com a manutenção do estado cognitivo e funcional dos 

mesmos. 

Portanto, esforços devem ser direcionados para garantir 

a capacidade funcional, mental e cognitiva da pessoa idosa, 

tornando-se necessário investir em ações de cuidado, 

prevenção e tratamento de condições específicas dessa idade. 

Nessa perspectiva, as atividades lúdicas se configuram como 

intervenções fundamentais nesse processo (GUIMARÃES et 

al., 2016). 

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho teve por objetivo descrever um relato de 

experiência relativo à elaboração de uma cartilha com 

atividades lúdicas sobre alimentação e nutrição para idosos do 

município de Santa Cruz/RN. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciada no 

projeto extensionista “Envelhecendo com saúde e bem estar, 

utilizando recursos digitais para continuar difundindo a nutrição 

como ferramenta para uma longevidade saudável” da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), Unidade 

Acadêmica Especializada da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), localizada na cidade de Santa 

Cruz/RN.  

O projeto conta com a participação de três discentes do 

curso de graduação em Nutrição da FACISA/UFRN e seis 

Nutricionistas, sendo quatro docentes e uma servidora técnica 

da própria universidade, e uma nutricionista que atua na 

Prefeitura Municipal da cidade de Santa Cruz/RN. 

O referido projeto possui o intuito de levar conhecimento 

e qualidade de vida aos idosos do município de Santa Cruz/RN. 

Contudo, diante do contexto pandêmico causado pela Covid-

19, enxergou-se a necessidade de adaptar os meios para 

alcançar os objetivos traçados, sendo, então, a internet, o rádio 

e o envio de materiais como cartilhas, os meios considerados 

mais viáveis para que o grupo se sentisse acolhido pelo projeto, 

apesar do distanciamento social.  

Ademais, durante o ano de 2021, o projeto teve como 

proposta a continuação do que já vinha sendo trabalhado no 

ano de 2020, abrangendo outros métodos digitais, como a 

criação de um site, e a adaptação de todas as temáticas aos 

materiais digitais e/ou impressos, para que esses pudessem 

chegar ao público-alvo.  
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Dessa forma, remetendo-se ao dia do idoso, que é 

comemorado no dia 01 de outubro, pensou-se no 

desenvolvimento de uma cartilha contendo temáticas já 

abordadas anteriormente de formas digitais pelos componentes 

do projeto, de modo que esta se apresentasse dinâmica, de fácil 

compreensão e proporcionasse entretenimento através de 

atividades lúdicas como caça palavras, cruzadinhas e recorte-

colagem.  

As temáticas que iriam compor a cartilha foram 

previamente definidas pelas componentes do projeto de 

extensão através de discussão realizada em grupo criado no 

aplicativo de mensagens Whatsapp. Desse modo, houve a 

escolha de três assuntos que já haviam sido abordados 

digitalmente, sendo eles: “Nutrição na pandemia: a alimentação 

pode ajudar na manutenção de uma boa saúde?”, “Alimentos in 

natura e alimentos ultraprocessados: o que preciso saber para 

ter uma boa alimentação?” e “Como a alimentação pode afetar 

a diabetes mellitus e a hipertensão arterial?”.  

A partir disso, as discentes responsabilizaram-se por, 

além de incluir pontos importantes sobre o assunto, adicionar 

algo interativo à cartilha. Assim, o primeiro tópico teve palavras 

cruzadas, o segundo caça-palavras e palavras cruzadas, e, 

referindo-se a terceira temática, houve uma tarefa de recorte e 

colagem.  

Para a produção da cartilha foi utilizado o software 

Microsoft PowerPoint, onde foram adicionados os textos 

relacionados aos conteúdos e a linguagem não verbal, para 

tornar o material o mais interativo possível. Em relação às 

atividades lúdicas inseridas no material, estas foram 

desenvolvidas pelas alunas extensionistas e aprovadas pelas 
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nutricionistas (docentes e técnicas) do grupo. O arquivo 

elaborado no software foi salvo em formato de PDF (Portable 

Document Format). Por fim, o material foi encaminhado para 

impressão e distribuído para os idosos.  

 

REFLEXÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

  A cartilha intitulada “Cartilha do idoso: dia 

comemorativo!” (Figura 1) foi entregue nos dias 9 e 12 de 

novembro/2021, sendo 27 idosos do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do bairro Paraíso foram 

contemplados com o material. 
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Figura 1. Capa “Cartilha do idoso: dia comemorativo!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Autoria própria.  

   

  Com a finalidade de enriquecer o momento da entrega, 

a nutricionista responsável pela ação realizou a explanação 

acerca do grau de processamento dos alimentos, uma das 

temáticas abordadas na cartilha. Para a atividade, os idosos 

foram organizados em roda de conversa que perdurou por 1 

hora e 30 minutos cada encontro.  

  De acordo com a participação dos idosos na atividade, 

observou-se, a partir dos relatos, que o consumo de alimentos 
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ultraprocessados é frequente no dia a dia do grupo. Boa parte 

desses idosos são agricultores ou viveram da agricultura na 

zona rural do município de Santa Cruz/RN, com o tempo, 

mudaram-se para a cidade e notaram as mudanças em seus 

hábitos alimentares, que anteriormente a presença era maior 

dos alimentos naturais, ou seja, aquilo que era produzido pela 

família no campo. 

  Além do fator da mudança do campo para a cidade que 

contribui para a redução do consumo dos alimentos in natura 

pelos idosos, estes também relataram os custos dos gêneros 

alimentícios na atualidade que, por serem o único contribuinte 

da renda mensal familiar, muitas vezes acabam por optar pelo 

consumo de alimentos ultraprocessados, os quais 

aparentemente são mais baratos. Outros, por morarem com os 

filhos, possuem liberdade limitada de escolha quanto ao que é 

consumido.  

  Por outro lado, foi notado o compartilhamento de saberes 

entre os idosos, sobre como a produção caseira de nata 

cremosa, queijos e manteiga, um fortalecimento de vínculo que 

antes já era estabelecimento no grupo e com os reencontros e 

desenvolvimento de atividades como estas consolida a 

socialização que há pouco tempo, em decorrência da 

pandemia, era inexistente. 

  Em seguida, o material foi distribuído entre os idosos 

(Figura 2) e folheada página a página para que pudessem ser 

explicadas as propostas de conteúdos existentes na cartilha e 

as atividades lúdicas a serem executadas. Apesar de que 

alguns idosos não sabem ler, foram orientados a pedir auxílio a 

algum parente para a realização da leitura do conteúdo e 

execução das atividades.  
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Figura 2. Entrega da cartilha aos idosos. Santa Cruz/RN, 2021.  

Fonte: Autoria própria. 

 

  O entusiasmo dos idosos na atividade e recebimento da 

cartilha foi observado pela mediadora da ação. Em torno de 40 

a 50 idosos estão distribuídos em grupos coordenados pelo 

CRAS de Santa Cruz/RN, porém, com a pandemia a 

programação de socializações foi alterada, também, alguns 

idosos não foram vacinados integralmente contra o vírus da 

Covid-19, e outros por motivos de doença ou receio de sair de 

casa, estão sem participar dos encontros realizados pelo 

CRAS. Contudo, o intuito é ampliar a distribuição para os idosos 
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que ainda não receberam o material por meio dos encontros a 

serem realizados ou, no caso dos idosos inaptos a sair de casa, 

entregar a cartilha através das visitas domiciliares. 

  Acredita-se que o desenvolvimento de materiais 

educativos a serem usados no decorrer de consultas e ações 

educativas possibilita uma sensibilização maior do idoso. As 

cartilhas educativas, nesta perspectiva, podem ser 

compreendidas como um recurso dedicado a informar a 

população sobre direitos, deveres, entre outros assuntos, 

podendo o conteúdo ser abordado através da descrição de 

conceitos e mensagens, bem como de perguntas e respostas, 

estando alternados entre narrativas em quadrinhos e textos 

didáticos ou informativos com ilustrações (LIMA, 2020).  

  Com isso, buscou-se na cartilha elaborada apresentar 

um material com as informações de fácil compreensão, de 

modo a compartilhar conhecimentos e que pudesse gerar 

satisfação durante a leitura por meio da inserção de ilustrações 

e atividades lúdicas correspondente aos assuntos abordados. 

Além disso, o intuito da distribuição do material é permitir aos 

idosos e à sua família ou cuidadores, a oportunidade da leitura 

do conteúdo para consultas posteriores, servindo de um guia 

para sanar dúvidas e auxiliar nas tomadas de decisões 

cotidianas. 

  A idealização de expor atividades lúdicas na cartilha 

surge da necessidade de propor tarefas que contribuam com o 

desenvolvimento intelectual e cognitivo dos idosos. Com a 

chegada da melhor idade, é importante que haja o estímulo a 

esse grupo etário por meio de atividades lúdicas e inovadoras, 

pois podem, além de proporcionar bom aproveitamento do 

tempo livre, prevenir a deterioração cognitiva (PEREIRA, 2020). 
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  A autora mencionada ainda destaca que, a “terceira 

idade” deve ser vista, sobretudo, como uma oportunidade de 

explorar e valorizar o potencial criativo de cada idoso através 

da participação em atividades diferentes. Portanto, destaca-se 

a importância de promover tarefas para pessoas dessa faixa 

etária visando o conhecimento, e a prática de hábitos mais 

saudáveis. 

  No decorrer da cartilha, foram abordadas temáticas que 

estão diretamente ligadas à saúde do idoso. Conteúdos 

voltados a esse público com o intuito de promover educação em 

saúde, desenvolvendo-se a autonomia, independência e 

melhora na qualidade de vida é universalmente relevante pois, 

com as mudanças demográficas e epidemiológicas recorrentes, 

evidencia-se a importância das ações voltadas para este grupo 

etário (SEABRA et al, 2019). 

  Apesar do processo de senescência não ser, 

plenamente, uma fase de acometimento de doenças (SILVA et 

al, 2020), o público idoso precisa de uma atenção a mais dos 

profissionais da saúde, tendo em vista que o processo de 

envelhecimento envolve diversas mudanças, como as 

biológicas, fisiológicas e cognitivas (SANTOS et al, 2017). 

Desse modo, com um olhar mais sensível e dedicado a estes 

será possível a efetividade da promoção do conhecimento para 

uma longevidade mais saudável.   

  Ademais, entre as atividades propostas na cartilha 

(Figura 3), utilizou-se em mais de uma temática a atividade 

caça-palavras. De acordo com o estudo realizado por Furlan 

(2016), com idosos entre 60 e 80 anos, constatou-se que a 

tarefa caça-palavras melhorou a  agilidade física e memória dos 

idosos. Além disso, é uma forma de fixar o conteúdo que foi 
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descrito na própria cartilha, uma vez que todas as tarefas 

estiveram diretamente relacionadas com o conteúdo.  

 Através da perspectiva de que o lúdico refere-se a jogos, 

brincadeiras e divertimento, é possível identificar o método 

como algo mais satisfatório de se realizar. Segundo Dias 

(2020), o homem nunca perde o desejo de brincar, verifica-se 

que a maturidade o faz diminuir, mas felizmente, nunca 

desaparece.  

 Apesar disso, o lúdico sobrepassa o que pode ser 

identificado apenas como divertimento, possibilitando 

resultados significativos na vida do ser humano. Ainda de 

acordo com a pesquisa realizada por Dias (2020), entre os 

benefícios imediatos, pode-se citar: maiores níveis de eficácia, 

controle interno, melhoria na qualidade do sono e relaxamento 

muscular.  

 

  



RELATO DE EXPERIÊNCIA: ELABORAÇÃO DE CARTILHA LÚDICA SOBRE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-

RN 

453 
 

Figura 3. Atividades inseridas na cartilha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Outra tarefa incluída na cartilha foi a palavra-cruzada. No 

estudo realizado por Mariano et al. (2020), palavra-cruzada e 

caça-palavras foram utilizadas com idosos como estratégia de 

melhora do raciocínio, sendo estas duas destacadas pelos 

idosos como “oportunidade de continuar desenvolvendo suas 

habilidades”. Ainda no estudo citado, um dos idosos, relata:  

 

Tudo que treina a cabeça eu acho que me 
prevalece, para gente não ficar parado lá fazendo 
só arroz com feijão. Ficar parado não é bom. Eu 
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gosto de tudo que ajuda a cabeça, que melhora a 
cabeça, eu acho fundamental para não ficar 
parado no tempo. Se eu ficar parado, eu enferrujo. 
Isso é importante para não esmorecer, não sumir 
(MARIANO et al., 2020, p. 4). 

 

 Outrossim, na temática “Como a alimentação pode afetar 

a diabetes mellitus e a hipertensão arterial”, utilizou-se do 

método de recorte-colagem. Na própria cartilha foram 

disponibilizadas imagens de alimentos (Figura 3) para que os 

idosos pudessem recortar e colar na página denominada 

“vamos às compras" os alimentos que ajudam a prevenir e tratar 

a diabetes e pressão alta segundo as informações fornecidas 

na mesma.  

 O método de recorte-colagem é reconhecido, entre 

vários, como arteterapêutico, que age de forma benéfica na vida 

de idosos, favorecendo a integralidade e os tornando mais 

expressivos (JARDIM et al., 2020).  

 O objetivo da introdução dessas atividades na cartilha, 

foi de estimular as habilidades dos idosos e a também superar 

as dificuldades advindas do envelhecimento. Acrescenta-se a 

contribuição para a memória, criatividade e autonomia, 

autocuidado, promovendo melhorias para a saúde mental e a 

sua qualidade de vida. Além disso, Dias (2020) ressalta que, as 

atividades físico-recreativas são identificadas constantemente 

como uma das intervenções de saúde mais significativas na 

vida dos idosos.  

 Costa e colaboradores (2017), ao realizarem atividades 

com idosos institucionalizados do município de Cajazeiras/PB, 

observaram que a realização de atividades lúdicas, como 

música, teatro, brincadeiras, artesanato, pinturas, colagens, 

entre outros, proporcionam aos idosos momentos de 
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descontração e alegria, uma vez que eles podem desenvolver 

suas habilidades, além de interagirem com outras pessoas. 

Sendo, portanto, uma importante ferramenta na promoção de 

saúde mental e bem-estar. 

 Embora o número desejado de idosos a receber o 

material ainda não tenha sido alcançado, espera-se que a 

entrega durante visitas domiciliares por profissionais de saúde 

seja realizada para que estes também possam notar a presença 

da extensão universitária em seu cotidiano.  

 Com isso, nota-se o papel da extensão universitária em 

um momento delicado para todos da comunidade, sobretudo, 

para o público idoso, uma vez que, a situação epidemiológica 

vivenciada ampliou o sentimento de solidão e distanciamento 

de entes queridos. Logo, o reconhecimento de contato com 

outras pessoas é um fator potenciador do bem-estar psicológico 

(PEREIRA, 2020). 

 No tocante às temáticas abordadas, elas estão 

diretamente relacionadas a orientações voltadas a uma 

alimentação saudável e abordam temas referentes a doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), dando ênfase à 

hipertensão arterial e ao diabetes mellitus. 

 A importância de educação em saúde voltada a essas 

questões se dá pela frequência com que respectivas doenças 

acometem o público idoso. Segundo Silva et al. (2017, apud 

World Health Organization, 2015), o principal impacto negativo 

do envelhecimento populacional é o aumento da prevalência de 

DCNT, que são as principais causas de mortalidade e 

incapacidade mundial. 

Portanto, as ações educativas possibilitam a prevenção 

e o auxílio no tratamento das enfermidades supracitadas. De 
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acordo com Pereira; Leal (2020), ações educativas para 

promoção da saúde são fundamentais para auxiliar na redução 

da prevalência dos fatores de risco DCNT. 

Em um estudo realizado com idosos de uma instituição 

de longa permanência no estado do Pará, observou-se que o 

conhecimento dos participantes referente a alimentação 

saudável esteve entre o nível baixo e médio, destacando-se a 

relação desse conhecimento com as doenças crônicas não 

transmissíveis (BRAZ; GOMES; NASCIMENTO, 2020). Esses 

fatores expressam a necessidade desse público de estarem 

sendo constantemente alcançados com informações que 

contribuam diretamente com a prevenção de doenças e 

expectativa de uma longevidade saudável.  

Por outro lado, a alimentação está interligada com 

memórias afetivas, sabores e prazeres, que são perspectivas a 

serem consideradas quando se remete ao “saudável” 

(OLIVEIRA et al., 2017). Pois, nessa fase da vida alterações na 

cavidade bucal são comuns, podendo haver lesões, diminuição 

da produção de saliva e dificuldade no processo de mastigação 

(VILPERT, 2017). Essas alterações podem levar o idoso a 

perder o prazer em alimentar-se, sendo necessário ressignificar 

os hábitos, a alimentação e o conceito do que é saudável.  

Na cartilha em questão, buscou-se sugerir hábitos que 

também gerassem algum prazer ou satisfação ao ser realizado. 

Uma das sugestões, por exemplo, visou incentivar o consumo 

de água. Uma vez que, os idosos podem sofrer quadros de 

desidratação devido a alterações da sensação de sede que faz 

com que estes acabem não ingerindo líquidos por não acharem 

necessário, prejudicando assim a homeostase corporal 

(GOMES, 2017). Sugeriu-se, portanto, o preparo de água 
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saborizada para consumo diário, por ser uma prática que foge 

do comum e que pode ajudá-los a manter a hidratação 

constante.  

 Nesse contexto, a Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) desempenha importante papel no sentido de promover 

hábitos alimentares saudáveis, sendo uma estratégia 

fundamental que está compreendida nas políticas públicas em 

alimentação e nutrição. Ainda, a EAN no processo de 

envelhecimento se apresenta como uma atitude estratégia aos 

novos desafios e às demandas alimentares e nutricionais 

geradas pela emergência de um grupo etário e de uma nova 

fase do curso de vida (LIMA et al., 2021). 

Acrescenta-se, que a educação alimentar e em saúde é 

importante para minimizar riscos ao idoso, devendo estar 

alinhado a processos interdisciplinares e integradas por 

distintos pontos de atenção à saúde, que irão resultar na 

melhoria da qualidade de vida no envelhecimento (LIMA et al., 

2021). 

A extensão universitária, por sua vez, fomenta catalisar 

saberes e práticas, em que, articulada com demais atores 

institucionais, na oportunidade de trocar saberes e experiências 

para a disseminação de conhecimentos, oportuniza condições 

para que os processos de transformação social ganhem 

visibilidade e concreticidade (BIDARRA; CESCONETO, 2020). 

Por fim, vislumbra-se a necessidade de promover saúde 

por meio de estratégias que dinamizem o processo de 

compartilhamento de saberes científicos com a comunidade. De 

modo especial, desenvolver atividades direcionadas aos 

idosos, grupo etário que cresce progressivamente no país, 

apontando a indispensabilidade de atenção e cuidado para 
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melhorias na qualidade de vida, bem-estar e envelhecimento 

ativo e saudável. 

  

CONCLUSÕES  

 

  Diante da experiência vivenciada, reflete-se sobre as 

repercussões da extensão universitária para a comunidade de 

Santa Cruz/RN, particularmente aos idosos que constituem 

grande parcela da população no município. Apesar, ainda, da 

dificuldade de agrupar os idosos para o desenvolvimento de 

ações presenciais frequentes, a construção do material 

educativo disponibilizado para entrega, supostamente, pode 

contribuir para o processo de escolhas e mudanças 

comportamentais no cotidiano dos idosos, sobretudo, 

relacionados à alimentação. 

  Com isso, espera-se que o relato aqui apresentado 

conduza a realização de outras ações que possam atingir o 

público idoso, de modo a favorecer a autonomia, o 

melhoramento da qualidade de vida e bem-estar deste grupo. 
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RESUMO:  Os efeitos gerados pela pandemia da COVID-19 

levaram a queda das atividades econômicas combinadas com 

o isolamento social, impactaram de forma significativa no 

âmbito econômico, social, e consequentemente, a Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN). As aplicações de efetivas 

políticas públicas e eficiente coordenação dos instrumentos 

ligados diretamente com Segurança Alimentar e Nutricional 

assumem um papel nesse cenário de concretização do Direito 

Humano à Alimentação Adequada. Este trabalho tem como 

objetivo avaliar a situação de insegurança alimentar em relação 

aos programas sociais durante a pandemia no Brasil. Trata-se 

de uma revisão sistemática com estudos publicados nos anos 

de 2020 a 2021 nos periódicos integrados ao Google 

Acadêmico e Scopus. Os achados sobre os programas sociais 

revelaram que os impactos da COVID-19 na segurança 
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alimentar e nutricional sentidos pela população vulnerável no 

Brasil foram acentuados pelo cenário de insegurança alimentar 

e nutricional já instalado, com o enfraquecimento das políticas 

e programas observados no período anterior à pandemia, 

somados com medidas lentas e desordenadas durante a 

pandemia. Dessa forma, os impactos foram intensificados pelo 

cenário de enfraquecimento e ineficiência das políticas e 

programas estratégicos voltados para a garantia do Direito 

Humano à Alimentação Adequada. 

Palavras-chave: Pandemia. Programas Sociais. Insegurança 

alimentar e nutricional. Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é 

definida como [...] o direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). Diante do atual 

contexto, a pandemia da Covid-19 representa uma ameaça a 

SAN dos indivíduos, principalmente os mais vulneráveis 

(BICALHO, LIMA, 2020), levando muitos a se encontrar em 

insegurança alimentar e nutricional, que é um problema que 

antecede a pandemia e com tendências ao agravamento por 

conta da crise sanitária vivenciada no mundo.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

(BRASIL, 2013) registrou o melhor nível de Segurança 

Alimentar (77,4%) no país em 2013, desde que este índice 
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começou a ser medido. A informação foi corroborada pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), que declarou o Brasil como fora do mapa 

mundial da fome, em 2014 (FAO, 2014). Quatro anos depois, a 

Pesquisa de Orçamentos Familiar 2017-2018 (POF) revelou 

que a situação de segurança alimentar era vivenciada por 

63,3% dos domicílios pesquisados (BRASIL, 2019), ou seja, 

essa diminuição resultou em 36,7% de domicílios que estavam 

com algum grau de insegurança alimentar nesse período 

(GALINDO et al., 2021). 

Esse cenário de insegurança alimentar vivenciado anos 

depois tem sido apontado como reflexo do enfraquecimento das 

políticas voltadas para proteção social que começou a ocorrer 

a partir do ano de 2016, com a redução de recursos e da 

cobertura de programas estruturantes, como o programa de 

transferência de renda, Programa Bolsa Família (PBF), o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), os Programas de 

incentivo à agricultura familiar, o programa Água para todos 

(RIBEIRO-SILVA et al., 2020), somados com a adoção da 

Emenda Constitucional 95, que limitou por 20 anos os 

investimentos sociais do governo federal (SANTOS et al., 

2021). Além da crise econômica estabelecida desde esse 

período, a extinção do Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA), da Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), da redução dos 

equipamentos públicos da SAN e do desmonte da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB) são retrocessos que 

influenciaram de forma significativa a Insegurança Alimentar 

(IA) durante a pandemia (ALPINO et al., 2020).     
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Segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança 

Alimentar no contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 

desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e 

Segurança Alimentar (Rede Penssan), nas cinco regiões do 

Brasil em 2020, 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso 

pleno e permanente a alimentos. Desses, 20,5% não contavam 

com alimentos em quantidade suficiente (insegurança alimentar 

moderada ou grave) e 9% da população estavam passando 

fome (insegurança alimentar grave) (REDE PENSSAN, 2021). 

Impactos da pandemia como queda e/ou interrupção das 

atividades econômicas combinadas com as restrições 

comerciais, podem resultar em uma redução nos orçamentos, 

nas rendas familiares e no aumento do desemprego, que 

afetam diretamente a SAN e a concretização do Direito Humano 

à Alimentação Adequada (DHAA). Diante disso, os programas 

sociais voltados a SAN e o DHAA, são importantes para o 

acesso a uma alimentação em qualidade e quantidades 

suficientes e realçam a importância do papel do Estado na 

condução de aplicações desses programas de forma efetiva no 

enfrentamento da IA (ALPINO; SANTOS et al., 2021). Nessa 

perspectiva, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 

influência dos programas sociais para insegurança alimentar e 

nutricional da população brasileira durante a pandemia no 

Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura que 

identificou os estudos que avaliaram a situação de insegurança 

alimentar e nutricional em relação aos programas sociais no 
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contexto da pandemia no Brasil. Foram consultadas as bases 

de dados Google Acadêmico e Scopus nos meses de outubro 

e novembro de 2021, utilizando o Medical Subject Heading 

(MeSH) e o Health Science Descriptors (DeCS), além do site 

oficial do Ministério da Cidadania e literatura cinzenta, através 

da consulta às bases de dados de teses e dissertações.  

Foram utilizados os descritores “pandemia” e 

“insegurança alimentar e nutricional” e “Brasil” acrescidos dos 

programas sociais “PNAE”, “PAA”, “Banco de alimentos”, 

“Restaurante popular”, “Bolsa família”, “Auxílio emergencial”, 

empregando o operador booleano AND.  Os estudos incluídos 

avaliaram a situação de insegurança alimentar e nutricional em 

relação aos programas sociais no contexto da pandemia, 

desenvolvidos no Brasil, entre os anos de 2020 e 2021, na 

língua portuguesa ou inglesa e com as palavras chaves no título 

ou no resumo. Os estudos excluídos foram os que não se 

enquadraram no contexto da temática ou que não obedeceram 

aos critérios de inclusão. 

       Três revisores independentes selecionaram os estudos 

usando a mesma estratégia de busca. Após a exclusão de 

duplicatas, os títulos e resumos foram analisados para excluir 

os estudos irrelevantes para esta revisão, seguidos da 

avaliação do texto completo dos estudos elegíveis. 

        Utilizando uma tabela adaptada do modelo de Silveira et 

al. (2018), três revisores extraíram os dados dos estudos 

incluídos de forma independente. Dos artigos selecionados, as 

informações extraídas foram: o ano de publicação, o autor, título 

completo, período da coleta de dados (ano), local do estudo, 

tipo de estudo, objetivos, resultados principais e conclusão. 
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Figura 1. Fluxograma dos processos de seleção dos artigos. 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 364 artigos inicialmente identificados, 339 foram 

excluídos por não preencherem os critérios de inclusão, como 

também por tratarem de duplicatas ou por não serem 

considerados relevantes para esta revisão. Depois de excluir 

duplicatas e diferenças de temática foram analisados e os 

estudos escolhidos para este trabalho foram definidos. Após 
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análise do conteúdo, 25 artigos foram incluídos para compor a 

amostra final desta revisão (Figura 1), que analisou artigos que 

tratavam da questão dos programas sociais desenvolvidos pelo 

governo durante a pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 e 

2021. Os resultados foram categorizados e estão apresentados 

de acordo com os programas aos quais se referem, quais 

sejam: sete do (Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), cinco do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

quatro do Programa Restaurante Popular (RP), três do Banco 

de Alimentos (BA) e seis do Programa Bolsa Família (PBF) e 

Auxílio Emergencial. 

Corroborando os achados do estudo de revisão narrativa 

realizado por Alpino et al. (2020), neste estudo não foram 

localizadas ações de promoção do acesso à água, para a 

produção de alimentos da agricultura familiar, de promoção da 

soberania e segurança alimentar e nutricional ou do DHAA, com 

base nos princípios da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN) (BRASIL, 2006), ou monitoramento da 

realização do DHAA. 

Da mesma maneira, não foram identificados avaliações 

e monitoramentos dos programas e políticas investigados neste 

estudo, orientação essencial para avaliar o alcance dos 

objetivos propostos, de modo a fortalecer as iniciativas bem 

sucedidas ou redirecionar as ações para seu efetivo alcance, 

especialmente em se tratando de projetos realizados com 

recursos públicos, oriundos de impostos pagos pelos cidadãos 

(GODOY et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2019). Foram 

destacados também pontos desfavoráveis, como a falta de 

fiscalização e o aumento dos custos operacionais que podem 
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exercer influências prejudiciais ao funcionamento adequado 

dos equipamentos públicos (Araújo et al., 2020). 

Em nenhum estudo houve referência a rupturas na 

cadeia de produção de alimentos ou a crise de abastecimento 

no varejo durante a pandemia, confirmando a posição do Brasil 

como grande produtor de alimentos, e ao mesmo tempo 

suscitando uma reflexão sobre os motivos que colocam parcela 

tão expressiva da população brasileira em situação de privação 

de alimentos à mesa. 

Os estudos avaliados convergem para o entendimento 

de que os impactos da COVID-19 na SAN sentidos pela 

população vulnerável no Brasil foram exacerbados pelo cenário 

de INSAN já instalado e de enfraquecimento das políticas e 

programas voltados para a garantia da SAN observados no 

período anterior à pandemia.   

As respostas do governo brasileiro, por sua vez, foram 

lentas e descoordenadas (CARVALHO; VIOLA; SPERANDIO, 

2021). As iniciativas do governo federal para a segurança 

alimentar identificadas no começo da pandemia foram a 

publicação de materiais educativos do Ministério da Saúde às 

Secretarias Estaduais de Saúde com recomendações sobre 

alimentação, dando ênfase no planejamento de refeições e de 

compras de alimentos, cuidados e higienização de hortaliças e 

vegetais, aleitamento materno, alimentação de idosos; doação 

de cestas básicas e kits alimentação para grupos populacionais 

específicos (Alpino et al., 2020).  

 Vários autores demonstram grande preocupação com a 

extinção do CONSEA nacional, considerando o valor do seu 

papel como instância de participação popular para o diálogo 

sobre a SAN no Brasil. 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

A maioria dos estudos selecionados cita a Resolução 

CD/FNDE n°02, de 09 de abril de 2020, que abrange mudanças 

no marco legal do PNAE, com a publicação da Lei n°13.987, de 

7 de abril de 2020. Esta lei autoriza a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do PNAE às famílias dos 

estudantes matriculados nas escolas públicas em caráter 

excepcional durante o período de suspensão das aulas 

presenciais, em razão de emergência ou calamidade pública 

(BRASIL, 2020). 

Estudos relataram que a aplicação do PNAE para a SAN 

nos estados e municípios sucede de forma desigual no contexto 

atual. Segundo Schottz (2020), apesar de não existirem dados 

nacionais sobre a atuação do programa no decorrer da 

pandemia, é notório detectar que o andamento vem ocorrendo 

de maneira heterogênea. Mesmo que as orientações e normas 

sejam direcionadas em nível nacional, a forma de manter a 

alimentação escolar durante a suspensão das aulas presenciais 

coube à gestão local, resultando em soluções heterogêneas 

adotadas em todo o país para preservar o DHAA (PORTAL; 

VIEIRA; CANTO, 2020). 

Consoante aos estudos encontrados, dentre as medidas 

mais usadas como estratégia para aplicação do PNAE, estão a 

distribuição dos kits alimentares e a adoção dos cartões de 

alimentação. Para garantir a qualidade nutricional da 

alimentação escolar, a composição dos kits deve seguir as 

orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), compostos principalmente por alimentos in 

natura ou minimamente processados (PORTAL; VIEIRA; 
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CANTO, 2020). Porém, muitos kits não contemplaram estes 

itens que, por serem perecíveis, apresentam maior dificuldade 

no armazenamento e transporte (SPERANDIO, MORAIS, 

2021). Além disso, há um agravamento da insuficiência de 

recursos federais como custeio da alimentação escolar, pela 

necessidade de uma maior quantidade de alimentos para 

compor os itens dos kits (ROCHA et al., 2021). 

 Além da distribuição de gêneros alimentícios, vários 

estados e municípios aderiram, com recursos próprios, à 

transferência de renda por meio de cartão ou voucher 

(SCHOTTZ, 2020). Essa estratégia resolveu o problema de 

logística das entregas de kits alimentação até o aluno, bem 

como acelerou o processo de garantir alimentação. Contudo, 

existem estudos que mostram as desvantagens do cartão 

alimentação oferecido pelos estados e municípios devido ao 

direcionamento de recursos financeiros para grandes empresas 

de alimentação ao invés da agricultura familiar local (MAIA, 

2021). Isso influencia a organização e escoamento da 

produção local de alimentos, prejudicando os pequenos 

agricultores, grupo que provavelmente já se encontra em 

situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (ROCHA et 

al., 2021). 

De acordo com Gurgel et al. (2020), no Brasil apesar do 

auxílio financeiro às famílias facilitar a logística para assistência 

aos estudantes, o plano não assegura o acesso aos alimentos 

em quantidade e qualidade. Ademais, essa estratégia traz 

outros problemas quanto à adequação do alimento, por deixar 

o aluno tomar as decisões de quais alimentos adquirir, com um 
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potencial risco de consumo de alimentos ultra processados 

(MAIA, 2021). 

Além disso, outro problema que se apresenta é quanto à 

limitação do poder de compra dos vales, pois o valor dos 

alimentos comprados no mercado formal varejista é superior ao 

valor dos alimentos comprados em grande quantidade pelas 

licitações públicas. Nessa perspectiva, os órgãos que 

escolheram pela distribuição de gêneros alimentícios mostram 

a falta de uma compra em grande quantidade para atender à 

demanda atingida pelo distanciamento social proposto pelos 

governos locais. Em outra vertente, o cartão/voucher é indicado 

por aqueles que o adotam como um meio mais ágil para 

aumentar a renda e garantir a SAN de famílias que antes 

contavam com a alimentação escolar para parte dos membros 

da família, reduzindo os gastos diários (GURGEL et al., 2020) 

Ainda sob essa ótica, convém ressaltar que os benefícios 

da alimentação oferecida na escola são revertidos ao aluno, ao 

passo que quando a alimentação é entregue para a família, 

provavelmente será compartilhada com todos os seus 

membros, reduzindo o impacto nutricional sobre aquele que faz 

parte do público alvo do programa.  

Não obstante, considerando que os estudos apontam 

que os riscos do INSAN presentes em 2016 foram exacerbados 

pela pandemia, o PNAE tem o potencial para desempenhar um 

papel estratégico na promoção da SAN para os estudantes 

(RODRIGUES et al., 2021). 
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das 

principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no 

Brasil. Por meio do programa, os órgãos compram os alimentos 

da agricultura familiar, sem necessidade de licitação, e os 

destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional, à rede socioassistencial, aos equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional e rede pública e 

filantrópica de ensino (BRASIL, 2020).                              

Destarte, vai ao encontro das recomendações de 

organismos internacionais para o enfrentamento aos possíveis 

danos provocados pela Covid-19. Conforme ressaltado por 

Sambuich et al. (2020), por ser uma política já existente, o PAA 

poderá demonstrar impactos econômicos e sociais positivos no 

curto prazo, visto que já possui os instrumentos de 

implementação estabelecidos e estruturados.  

Outro ponto abordado nesse mesmo estudo foi a 

classificação dos produtos adquiridos, destacando que os 

produtos in natura em geral correspondem a mais de 63% das 

compras do PAA, seguidos pelos produtos minimamente 

processados que representam 22,5%. Essas duas categorias, 

de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, 

constituem a base de uma alimentação nutricionalmente 

balanceada (BRASIL, 2014).  

Além disso, o PAA articula-se com outros programas 

sociais em prol da garantia da SAN. O programa compra os 

alimentos da agricultura familiar e faz a distribuição por meio de 

doação para diversos programas e equipamentos públicos e da 

sociedade civil, que atendem pessoas em situação de 
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dificuldade de acesso ao alimento e que estão em situação de 

risco e vulnerabilidade nutricional e alimentar (BRASIL, 2020). 

Diferentemente das iniciativas de doação direta de 

alimentos, o PAA produz renda, respeita a cultura alimentar, 

promove soberania, incentiva o consumo de alimentos de 

qualidade, fortalece circuitos curtos de produção e consumo e 

promove desenvolvimento territorial (GURGEL et al., 2020). 

Dessa forma, o PAA pode ser uma política pública importante 

na redução de impactos negativos na economia, no combate à 

vulnerabilidade social e à insegurança alimentar e nutricional. 

(ARAÚJO et al., 2021). 

Nessa perspectiva, o estudo de Araújo et al. (2021) 

analisou o impacto causado aos agricultores familiares devido 

à pandemia, frente aos programas do governo federal PAA e 

PNAE no Paraná. Neste ponto, convém incluir a observação de 

que no período antes da pandemia, fornecedores e 

consumidores já estavam sofrendo com interrupções e 

reduções no orçamento do Programa. Desde 2016, o PAA vem 

passando por cortes orçamentários que se intensificaram nos 

últimos anos, alcançando os menores patamares da sua 

história, de US$ 117.200.000 em 2012 para US$ 12.600.000 em 

2019. Tais reduções colocam em risco não só a existência do 

programa, mas também provocam impactos em outras políticas 

de promoção da SAN, como no PNAE (CARVALHO; VIOLA; 

SPERANDIO, 2021).            

Considerando a importância do governo federal na 

liderança e coordenação das políticas nacionais voltadas para 

os Pequenos Produtores Rurais (PPRs) e os agricultores 

familiares, os resultados de Araújo et al. (2021) demonstraram 

que os programas federais do PNAE e do PAA atenderam muito 
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precária e tardiamente a demanda desse segmento durante a 

pandemia da COVID-19. 

Isso é particularmente preocupante se for considerada a 

afirmação de Perin et al. (2021), para quem o PAA promoveu 

ganhos de caráter econômico, social e ambiental ao longo de 

sua trajetória. O PAA foi considerado estratégico para o 

enfrentamento dos efeitos da COVID-19 (SAMBUICHI et al., 

2020) e, como tal, necessita de fortalecimento e incentivo por 

parte do governo para que continue desempenhando seu papel 

na estruturação da cadeia produtiva, geração de dinamismo 

econômico local, com consequente combate à fome das 

famílias vulneráveis. 

Esses estudos recomendam, ainda, a reativação das 

funções do CONSEA nacional como uma medida estratégica e 

essencial para reestruturar a política de SAN no país.  

 

Programa Restaurante Popular  

 

Os restaurantes populares são considerados 

equipamentos públicos de Segurança alimentar nutricional, 

sendo uma via assistencial em alguns estados e municípios em 

fornecer refeições nutricionalmente adequadas ao público de 

baixa renda, vulnerabilizada socialmente e em situação de 

insegurança alimentar (GURGEL et al., 2020). Sendo assim, a 

distribuição de refeições financiadas por esses programas tem 

sido uma estratégia importante nesse contexto pandêmico. 

Diante de tantas mudanças causadas pela pandemia, 

houve exigências de intervenções para o enfrentamento da 

Covid-19 por meio de programas de SAN, destacando-se os 

restaurantes populares. Apesar da importância desse programa 
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para a garantia do acesso a refeições seguras e saudáveis pela 

população mais vulnerável, poucos estudos se debruçaram na 

avaliação do papel desempenhado por esse equipamento 

público durante a pandemia.  

O estudo de Araújo et al. (2020) abordou a necessidade 

de adequação da estrutura funcional dos restaurantes 

populares do Rio Grande do Norte, visando a redução da 

insegurança alimentar da população em vulnerabilidade social 

nesse período, estratégia adotada também por outros estados 

no país. Uma medida destacada pelos autores foi a alteração 

na forma de distribuição das refeições, que deixaram de ser 

consumidas dentro do restaurante e passaram a ser entregues 

aos usuários em marmitas e utensílios descartáveis para serem 

consumidas fora daqueles ambientes.  

Para tanto, foi necessário que os cardápios também 

fossem adaptados para a nova realidade de consumo, 

resultando em uma diminuição da oferta de vegetais folhosos e 

frutas, os quais são fontes de vitaminas, minerais e fibras, 

componentes essenciais para uma alimentação adequada e 

saudável (SOUZA, 2021). 

Em outro estudo, que buscou analisar como a população 

em situação de rua do município de Rio Grande no estado do 

Rio Grande do Sul tem acesso ao Restaurante Popular, foi 

identificado que durante a pandemia houve aumento da 

demanda e muitos deixaram de ser atendidos pela limitação do 

número de refeições, comprometendo a segurança alimentar 

para essa população (ONGARATTO, 2020). Dessa forma, fica 

evidenciada a importância da ampliação e implementação de 

políticas que reforcem a SAN frente à pandemia. 
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      Um ponto a ser considerado é a identificação de 135 RP no 

Brasil, com capacidade de servir até mil refeições/dia (BRASIL, 

2020). Este é um número insuficiente de restaurantes populares 

para atender à demanda das populações urbanas mais 

vulneráveis, com a agravante de não haver aproveitamento 

máximo das cozinhas comunitárias existentes (GURGEL et al., 

2020). 

        Vale ressaltar que não foi encontrado na literatura nenhum 

estudo sobre o Programa Cozinha Comunitária no período 

avaliado, evidenciando a lacuna existente sobre o desempenho 

dessa estratégia para a garantia da SAN no país. 

 

          Banco de Alimentos 

 

Os Bancos de Alimentos (BA) são iniciativas que coletam 

doações, resultantes da articulação de doadores no campo, 

comércio, atacadistas, distribuidores e no processamento de 

alimentos. Os alimentos são avaliados, selecionados, 

classificados e distribuídos gratuitamente para entidades 

assistenciais (BRASIL, 2009).  

Os impactos da pandemia podem ser de curto a longo 

prazo, com mudanças na produção, no acesso, abastecimento, 

consumo de alimentos, e estabilidade do sistema alimentar, 

especialmente em grupos vulneráveis sociais, econômicos e 

sanitários (Alpino et al., 2020). Na presença dessas mudanças, 

a cadeia de abastecimento alimentar e a indústria alimentar 

tiveram que se adaptar às mudanças nos protocolos de 

segurança alimentar impostos pela pandemia. Embora haja 

poucas evidências de transmissão de COVID-19 através dos 

alimentos, é importante ressaltar que há risco de contaminação 
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ao longo da cadeia de abastecimento alimentar que envolve 

muitas pessoas, superfícies e ambientes (CARVALHO; VIOLA; 

SPERANDIO, 2021).  

Nessa conjuntura, os BA têm um grande potencial na 

garantia do DHAA na medida em que acessam territórios mais 

vulneráveis, fortemente agravados pela COVID-19. Porém, há 

inúmeros desafios enfrentados por esse programa, 

relacionados ao desmonte das políticas públicas de SAN no 

Brasil (ROSENO; SANTOS; PEREIRA, 2021). 

No contexto da pandemia, os autores destacam como 

um dos desafios postos à atuação dos BA a recente Lei nº 

14.016, publicada em 2020 (BRASIL, 2020). Esta lei torna legal 

a doação de alimentos sem responsabilização do doador ou 

definição do que, para quem, sob que condições sanitárias ou 

de forma o público receberá a doação. Gerando assim, espaço 

para a doação de alimentos ou refeições com a segurança 

higiênico sanitária prejudicada. Sob essa ótica, a garantia do 

DHAA estaria comprometida, pois este pressupõe uma 

alimentação de qualidade e isenta de contaminantes que irão 

prejudicar a saúde de quem a consome. 

 

Bolsa Família e Auxílio Emergencial 

 

Os resultados encontrados no que diz respeito ao 

Programa Bolsa Família (PBF) e o Auxílio emergencial 

destacam o impacto que esses programas tiveram para diminuir 

a insegurança alimentar durante a Pandemia da Covid-19. Um 

estudo transversal, que analisou o perfil nutricional de crianças 

que são beneficiárias do PBF antes e depois da pandemia, 

encontrou resultados que essas crianças apresentaram 
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predominância no estado nutricional adequado ou eutrofia de 

acordo com o índice de massa corporal (IMC) para idade no 

período de 2019 e 2020. O resultado se mostrou praticamente 

inalterada para magreza acentuada, ressaltando a importância 

de manter o programa tanto para diminuir como para evitar o 

aumento de desnutrição nas crianças. (CASTRO, 2021). Outro 

estudo transversal, realizado com estudantes universitários 

residentes em moradia estudantil, demonstrou uma diminuição 

de insegurança alimentar por aqueles estudantes que recebiam 

algum tipo de auxílio (bolsa família, bolsa escola, auxílio 

emergencial) (ARAÚJO et al., 2021).  

O auxílio emergencial no ano de 2020 se tornou a única 

fonte de renda para cerca de 3,6 milhões de domicílios (NEVES 

et al., 2021), sendo a única forma para a aquisição de alimento 

e estando associado de forma direta com a melhoria na 

situação de insegurança alimentar no grupo de pessoas 

socioeconomicamente mais vulneráveis. O estudo realizado no 

município de Bagé, no Rio grande do Sul, o qual analisou a 

insegurança alimentar dos domicílios gaúchos utilizando a 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, demonstrou que a 

prevalência de insegurança alimentar não teve aumento 

significativo no período da pandemia e atribuiu esses resultados 

ao pagamento do auxílio emergencial e ao curto intervalo de 

tempo da aplicação dos inquéritos (SANTOS et al., 2021). 

Dessa forma, esses programas apresentaram impactos 

positivos na problemática da insegurança alimentar, 

entretanto  resultados dessa pesquisa identificaram entraves 

enfrentados pelos programas que  refletiram na ineficiência dos 

programas para garantir proteção social aos mais vulneráveis, 

como a concessão do auxílio emergencial ter sido feita de forma 
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tardia, com dificuldade de acesso ao programa, o que, somado 

com o caráter temporário, podem ter influenciado de forma 

negativa no direito à alimentação (NEVES et al., 2021). 

A diminuição da parcela do auxílio emergencial de R$ 

600 para R$300 teve impacto de forma direta na segurança 

alimentar da população, uma vez que 28% das famílias que 

solicitaram o auxílio apresentaram nível de IA grave (PAULA, 

ZIMMERMANN,2021). Além disso, 158.452 pessoas foram 

excluídas do BPF em março de 2020 (NEVES et al., 2021). 

Ressalta-se que a diminuição do orçamento da PBF no ano de 

2020, com verba prevista para R$ 29,5 bilhões, em comparação 

ao ano de 2019, que dispôs de R$32 bilhões (ALPINO et al., 

2020), também contribui de forma direta para acentuar a IA. 

 

CONCLUSÕES  

 

Mediante os resultados obtidos a partir da avaliação dos 

estudos sobre os programas sociais voltados para a garantia da 

SAN e do DHAA no Brasil, conclui-se que os impactos da 

COVID-19 na SAN sentidos pela população vulnerável no Brasil 

foram exacerbadas pelo cenário de enfraquecimento das 

políticas e programas estratégicos voltados para a garantia da 

SAN observados no período anterior à pandemia, incluindo a 

redução dos montantes destinados à execução das ações e a 

extinção do CONSEA nacional. As respostas do governo 

federal foram lentas, descoordenadas e insuficientes para 

mitigar os efeitos da crise sanitária que repercutem de forma 

aguda nas condições de vida da população que mais necessita 

das políticas públicas.  
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RESUMO: A insegurança alimentar acontece quando uma 
família não consegue executar, de forma continua e 
permanente, a compra de alimentos de qualidade e em 
quantidade suficiente. A presente pesquisa tem como objetivo 
avaliar a ingestão de micronutrientes e sua relação com a 
insegurança alimentar em mulheres da cidade de João Pessoa. 
Trata-se de um estudo transversal, cuja população é composta 
por 131 mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde. Para a 
avaliação da associação da ingestão de nutrientes com o grau 
de insegurança alimentar, foi aplicado o teste de qui-quadrado 
de Pearson. O teste exato de Fisher para variáveis não 
homogêneas. Para as variáveis categóricas os dados foram 
apresentados em tabelas de frequência relativa. As variáveis 
contínuas foram descritas pelas medidas de tendência central 
e de dispersão. Para todos os testes foi utilizada a probabilidade 
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menor ou igual a 5%. De acordo com a associação entre 
insegurança alimentar e consumo de macro e micronutrientes 
entre as mulheres analisadas foi observada maior prevalência 
de consumo de alimentos com alto teor de cobre e selênio entre 
as mulheres que estavam em situação de insegurança 
alimentar. Conclui-se que a maior parte das mulheres avaliadas 
no presente estudo estão em situação de insegurança alimentar 
tendo associação com o consumo alimentar inadequado de 
micronutrientes importantes para as funções vitais do 
organismo. 
Palavras-chave: Consumo alimentar. Insegurança alimentar. 

Micronutrientes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

.A segurança alimentar e nutricional é defendida como 

um eixo do desenvolvimento de políticas públicas nacionais 

fundamentadas no princípio da soberania alimentar e do direito 

à alimentação. Pressupõe-se que seu alcance implique a 

convergência de políticas e programas de vários setores com 

capacidades para promover o acesso à alimentação adequada, 

requerendo um amplo processo de descentralização, 

territorialização e gestão social (VASCONCELOS; MOURA, 

2018). 

Por outro lado, a Insegurança Alimentar e Nutricional 

(IAN), compreende-se como a falta de acesso a uma 

alimentação adequada, condicionada, predominantemente, às 

questões de renda (BEZERRA et al. 2020).  

A IAN acontece quando uma família não consegue 

executar, de forma contínua e permanente, a compra de 

alimentos de qualidade e em quantidade suficiente ou quando, 
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para tê-lo, é preciso comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais. Refere-se à sensação de 

preocupação ou angústia perante a incerteza da disponibilidade 

do alimento cotidianamente, e como consequência, há um 

consumo de uma dieta de baixa qualidade nutricional sendo 

incapaz de suprir as necessidades de uma pessoa (BRITO et 

al. 2020). 

Domicílios brasileiros possuem esta realidade, em que 

as privações e a instabilidade de acesso aos alimentos, do 

ponto de vista qualitativo e quantitativo, é decorrente de uma 

exclusão social, podendo ocasionar graves consequências ao 

bem-estar e saúde dos indivíduos(BEZERRA;OLINDA; 

PEDRAZA, 2017). 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2004, 2009 e 2013, a Região 

Nordeste obteve uma redução positiva de domicílios em 

Insegurança Alimentar 53,6%, 46,1% e 38,1%, 

respectivamente. Entretanto, continua sendo a região com 

maior prevalência. O PNAD realizado em 2013 também mostra 

que a Insegurança Alimentar moderada ou grave prevaleceu 

em domicílios de baixa renda, com presença de pelo menos um 

morador menor de 18 anos, com indivíduos de baixa 

escolaridade (SANTOS et al. 2018). 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como 

objetivo geral avaliar a ingestão de micronutrientes e sua 

relação com a insegurança alimentar em mulheres usuárias do 

SUS da cidade de João Pessoa. 
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MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo de corte transversal no qual foi 

analisado o momento inicial do estudo da coorte intitulado 

“Relação de causa e efeito entre insegurança alimentar e 

condições de saúde, alimentação e qualidade de vida”. 

Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) no edital Universal 

n.º 427725/2016-0, em que foram recrutadas 100 famílias com 

mulheres em idade reprodutiva do município de João Pessoa. 

A população do estudo foi composta por 131 mulheres 

cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS) 

para avaliação da insegurança alimentar e entre essas 35 

mulheres para avaliação do consumo alimentar. A amostra 

desse estudo atende aos critérios de inclusão: não ser gestante, 

ser maior de 18 anos, saber ler e escrever ou que estivesse 

acompanhado de alguém que soubesse responder ao 

questionário. Não foram incluídas aquelas com problemas 

neurológicos, psiquiátricos, metabólicos ou com dificuldade de 

comunicação. 

Para o cálculo do tamanho mínimo da amostra 

considerou-se, uma distribuição equilibrada de expostos e não 

expostos, sendo o critério de exposição a família ser 

classificada em algum nível de insegurança alimentar e a não 

exposição as famílias em segurança alimentar e nutricional. 

Para nível de significância de 95% e poder do teste de 80%, e 

uma frequência observada de desfecho em torno de 30% entre 

os não-expostos e 60% entre os expostos, permitindo observar 

riscos relativos maiores ou igual a dois, foram necessárias 84 

famílias. Para compensar perdas de seguimento foram 
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adicionados 20% de famílias totalizando uma amostra de 100 

famílias. As mulheres foram categorizadas de acordo com o 

grau de insegurança alimentar, sendo classificadas em: possuir 

segurança alimentar (modelo padrão), possuir insegurança 

alimentar leve, possuir insegurança alimentar moderada e 

possuir insegurança alimentar grave. 

A coleta foi realizada por meio de visitas domiciliares 

durante o seguimento, por entrevistadores treinados que 

aplicaram questionários estruturados devidamente pré-

testados. As mulheres foram recrutadas aleatoriamente a partir 

dos cadastros das Unidades Básicas de saúde (UBS). Para 

essa pesquisa, foram utilizadas as informações referentes ao 

consumo alimentar e questionário para avaliação do grau de 

insegurança alimentar. 

  A avaliação do consumo de macronutrientes e 

micronutrientes (calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, 

fibras, vitaminas B1, B2,B6, B12, C, D, E, e os minerais selênio, 

zinco, cálcio, ferro, magnésio, sódio, potássio, cobre e fósforo) 

foi realizada a partir da aplicação do R24hrs. Para a 

aplicabilidade desse instrumento foi utilizado o Método de 

Múltiplos Passos Multiple Pass Method (MPM). Para o 

preenchimento do R24h, os indivíduos responderam dados que 

incluíram: hora, identificação do alimento e/ou bebidas 

consumidas; as características detalhadas dos alimentos como 

o tipo, ingredientes que compõem as preparações, marca, 

forma de preparo e identificação da quantidade consumida, de 

acordo com o tamanho da porção e medidas caseiras.  

As informações coletadas foram inseridas e analisadas 

por meio do programa computacional Vivanda® que permite a 

obtenção de dados da composição nutricional de cada 
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alimento/preparação ingerida, de macro e micronutrientes de 

cada mulher individualmente, bem como o valor energético. 

Esses dados foram transferidos para formação de banco de 

dados no excel e posteriormente analisados.   

Para a análise dos alimentos inexistentes no software 

Vivanda, foram utilizadas como referência a Tabela Brasileira 

de Composição de Alimentos. A prevalência de inadequação de 

energia, macronutrientes e micronutrientes foi considerada em 

relação aos valores das Dietary Reference Intakes (DRIs), 

propostos pelo Food and Nutrition Board. Para analisar a 

Segurança Alimentar, foi utilizada uma escala de medida de 

insegurança alimentar adaptada para o Brasil, chamada Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar (SEGAL-CORRÊA, et al. 

2014). a qual mede diretamente a percepção e vivência de 

insegurança alimentar e fome no nível domiciliar. É uma medida 

que expressa acesso aos alimentos e proporciona alta 

confiabilidade, pois traduz a experiência de vida com a 

insegurança alimentar e a fome dos componentes do domicílio. 

Foi construído um banco de dados para armazenamento 

de todas as informações referentes ao registro de cada família 

como variável de identificação da unidade amostral e 

posteriormente foi utilizado o programa Statistical Package for 

the Social Science (SPSS 14.0). Os dados foram apresentados 

por meio da análise descritiva de todas as variáveis durante o 

processo de coleta de dados. A normalidade da distribuição das 

variáveis foi testada mediante aplicação do teste de 

Kolmogorov-Smirnov.e a homogeneidade de variância, pelo 

teste de Levene.  

Para a avaliação das prevalências de inadequação de 

nutrientes com o grau de insegurança alimentar, foi aplicado o 
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teste de qui-quadrado e o teste exato de Fisher para variáveis 

não homogêneas. Para as variáveis categóricas, os dados 

foram apresentados em tabelas de frequência relativa. As 

variáveis contínuas foram descritas pelas medidas de tendência 

central. Para todos os testes, foi utilizada a probabilidade menor 

ou igual a 5% como critério de rejeição da hipótese nula, ou 

seja, da não associação entre as variáveis. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba e aprovado sob o número de Protocolo 

78557717.6.0000.5188. Todos os participantes convidados a 

participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período estabelecido para coleta de dados, 131 

mulheres em idade reprodutiva submeteram-se a participar 

deste estudo. A tabela 1 mostra a caracterização 

socioeconômica dos sujeitos e sua relação com a insegurança 

alimentar. Não houve associação significativa com insegurança 

alimentar a mulher ter idade ≥ 30 anos, situação conjugal ou ter 

alguma ocupação (Tabela 1). 
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Tabela 1. Relação do perfil sociodemográficos e econômico 
com a insegurança alimentar das mulheres usuárias do SUS. 
João Pessoa- PB, 2021 (n=35)   

  SA IAL IAM IAG 
 

Variáveis        p * 
  (%) (%) (%) (%)  
       

Quantidade de moradores 
por domicilio      0,406 

Até 3 moradores  46,4 50 69,2 63,6  

Mais de 3 moradores  53,6 50 30,8 36,4  

       

Faixa etária      0,570 

Menor que 30 anos  30,9 18 7,7 20,9  

Igual ou maior que 30 anos  69,1 82 92,3 79,1  

Estado civil      0,933 

Sem companheiro  39,3 38 46,2 45,5  

Com companheiro  60,7 62 53,8 54,5  

Ocupação      0,649 

Não  52,7 58 61,5 72,7  

Sim  47,3 42 38,5 27,3  

Escolaridade      0,259 

Analfabeto                                 21,4           14              38,5               27,3 
Ensino Fundamental                 12,5           14              30,8               27,3 
Ensino Médio                            48,2            52              23,1              45,5 
Ensino Superior          17,9             20               7,7                0,0 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, Paraiba, Brasil, 2021 *Teste 
Qui Quadrado. SA= segurança alimentar, IAL= insegurança alimentar 

leve, IAM= insegurança alimentar moderada, IAG= insegurança alimentar 
grave. 

 

A pobreza e a desigualdade social são importantes 

determinantes da Insegurança Alimentar, pois comprometem 

particularmente o acesso a alimentos adequados em termos de 

quantidade e qualidade. Dessa maneira, a IA se torna um 

significativo indicador das desigualdades oriundas do sistema 

econômico, social e demográfico (DEMÉTRIO; TELES-

SANTOS; SANTOS, 2017). Além disso outro fator que pode ser 

incluído é a situação política do país, como aponta um estudo 
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realizado por Sousa et al. (2019), que determina uma 

diminuição na segurança alimentar na atual crise política e 

financeira do Brasil. 

A segurança alimentar é reconhecida como um direito de 

toda a população, apesar disso o quantitativo de pessoas que 

vivenciam a Insegurança Alimentar no seu cotidiano ainda é 

preocupante. 

O percentual de mulheres não gestantes em situação de 

segurança alimentar foi de 43% e insegurança alimentar, de 

57%, divididas em IAN leve com o valor de 38%; a IAN 

moderada obteve o valor de 10% e por fim, a IAN grave, com o 

valor de 9,0%. Um estudo realizado por Santos et al. (2021) 

mostrou que 72,4% dos domicílios chefiados por mulheres em 

Sergipe e acompanhados por equipes de saúde da família 

estavam em situação insegurança alimentar. De acordo com o 

grau de IA, 51,1% apresentavam insegurança alimentar leve, 

12,8% IA moderada e 8,5% IA grave, respectivamente. Esses 

valores são superiores ao da presente pesquisa. Já o estudo 

realizado por Araújo et al. (2021), em Minas Gerais, com 90,7% 

dos participantes mulheres, o percentual de insegurança 

alimentar foi de 31,1%, dado esse inferior ao da presente 

pesquisa  (Figura 1).  
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Figura 1. Percentual de segurança e insegurança Alimentar em 
mulheres usuarias do SUS João Pessoa PB. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

De acordo com a associação entre insegurança 

alimentar e consumo de macro e micronutrientes entre as 

mulheres analisadas, foi observada maior prevalência de 

consumo de alimentos com alto teor de cobre e selênio entre as 

mulheres que estavam em situação de insegurança alimentar. 

O estudo realizado por Sales et al.(2017) analisou a prevalência 

de inadequações de minerais na dieta entre os residentes de 

áreas urbanas de São Paulo, tendo sido encontrados elevada 

prevalência de ingestão inadequada de cobre entre as mulheres 

e baixo consumo de alimentos fontes deste mineral. Os 

alimentos que tem maior teor de cobre são fígado, mexilhões, 

ostras, cereais integrais, nozes e chocolate. Esse mineral é de 

extrema importância para redução do risco de doenças crônicas 

e para possível gravidez futura (COZZOLINO, 2016). 

43%

38%

10%

9%

Segurança Alimentar Insegurança Alimentar leve

Insegurança Alimentar moderada Insegurança Alimentar grave
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 O consumo de selênio em dietas brasileiras tem variado 

de 18 a 139 μg/dia (DRIS, 2000), tendo como principais fontes 

alimentares a castanha do Brasil, cogumelos, frutos do mar, 

fígado, rins, repolho, brócolis e couve flor. A ingestão de selênio 

relaciona-se com o teor do nutriente presente no solo. Solos 

mais ricos em selênio são encontrados em regiões litorâneas, 

não sendo recomendado suplementar esse mineral para essas 

populações (COZZOLINO, 2016)   (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Relação do consumo de macro e micronutrientes com 

a insegurança alimentar das mulheres de João Pessoa – PB, 

2021 (n=35). 
Variáveis Segurança Alimentar  Insegurança 

Alimentar 

    p * 

 M ± DP EAR        A  M ± DP  A  

0,239 Energia 

(Kcal) 

1748,1±326,1   -             - -- 1885,9±335,8  - 

Carboidr

ato(g) 

230,1±37,4 100        230%  237,9±38,5  237% 0,557 

Proteína(

g) 

78,9±16,5 66         119%  84,8±13,3  128,% 0,251 

 

0,125 

0,951 

Lipídio(g) 59,4±15,8 29%           -  68,0±15,9  - 

Fibras (g) 20,4±2,6 30          68%  20,1±2,1  67% 

Cálcio 

(mg) 

463,2±20,8 900        51,%  497,4±176,6  55,2% 0,602 

 

0,020* Selênio 

(ug) 

21,8±7,9        

5 

45         48,2%  28,4±614,1  62,9%           

Ferro 

(mg) 

7,8±1,2 8,1       96,2%  9,3±2,0  114% 0,400 
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Magnési

o (mg) 

190,3±42,2 265     71,6%  201,3±43,1  75,9% 0,462 

 

0,865 Potássio 

(mg) 

2072,4±478,

3 

4,7      44%  2042,1±533,9  43,4% 

Cobre 

(mg) 

1,3±59,6 0,7     18,5%  2,5±2,0  35,5% 0,013* 

Fósforo 

(mg) 

916,9±136,6 580     158%  947,8±114,9  163% 0,476 

Zinco 

(mg) 

8,3±7,8 9,5     87,47%  8,9±9,7  92,8% 0,111 

Vitamina 

B1(mg) 

1,2±0,3 1,1      109%  1,3±0,3  118% 0,503 

Vitamina 

B2(mg) 

0,9±0,3 0,9     100%  1,2±0,4  133% 0,078 

Vitamina 

B6(mg) 

0,7±0,1 1,1      63,6%  0,12±0,7  109% 0,478 

Vitamina 

B12(ug) 

1,6±1,7 2,2     70%  3,8±5,8  17,2% 0,174 

Vitamina 

C(mg) 

187,8±179,9 60      313%  191,3±153,9  318% 0,951 

Vitamina 

D(ug) 

34,2±47,8 10      342%  43,2±30,1  432% 0,502 

Vitamina 

E(mg) 

599,3±360,4 12      499%  831,1±456,9  695% 0,124 

Fonte: Dados da pesquisa, João pessoa, Paraíba, Brasil, 2021 *Teste T. 
Dietary Reference Intakes M= media, DP= desvio padrão, A= adequação. 

 

 As mulheres em idade reprodutiva são acometidas por 

diversos agravos nutricionais, por representarem um dos 

principais subgrupos populacionais de saúde materno-infantil 

vulneráveis, as quais desempenham papel importante na 

determinação do consumo alimentar no contexto familiar. A 
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situação de insegurança se agrava neste grupo principalmente 

devido a questões realacionadas a baixa renada (ANDRADE et 

al. 2020).  

 Sendo assim, a partir  dos dados das pesquisa foi possível 

correlacionar o consumo médio de macro e micronutrientes de 

mulheres em idade reprodutiva em segurança alimentar e em 

insegurança alimentar da cidade de João Pessoa-PB. Para a 

analizar o percentual de adequação de consumo foi utilizado 

como valores de referencia, os dados das DRIS, a Necessidade 

Média Estimada (EAR), para o determinado grupo e faixa etária  

estudada (IOM, 2019). 

 Em relação as mulheres classificadas em segurança 

alimentar, apenas os valores de ferro (96,2%) e vitamina B2 

(100%) estão dentro dos valores de adequação, o qual se 

espera uma adequação entre 95% a 105%. 

 Ainda em relação as mulheres em SAN, observou-se um 

baixo consumo de fibras, cálcio, selênio, cobre, magnésio, 

potássio, zinco, vitamina B6 e B12, tendo em vista que todos se 

encontraram com adequação menor que 95% em relação a 

EAR. Este baixo consumo pode ser explicado pelo maior 

acesso e aquisição de alimentos processados e 

ultraprocessados prontos para o consumo, o que facilita o maior 

número de refeições fora de casa e reduz o tempo de preparo 

da alimentação das mulheres (BRASIL, 2018).  

 Por outro lado, as mulheres classificadas em insegurança 

alimentar, apresentaram valores mais preocupantes, pois 

nenhum dos micro e maconutrientes analisados no estudo 

estão dentro da faixa de adequação esperada, o que 

certamente está associado com o consumo alimentar 
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inadequado o que, por sua vez, pode prejudicar funções vitais 

do organismo. 

         A associação entre a insegurança alimentar e o consumo 

inadequado dos micronutrientes selênio e cobre ficaram 

evidentes no presente estudo. Sales et al. (2017) estimaram a 

prevalência de inadequações de minerais na dieta entre os 

residentes de áreas urbanas de São Paulo. Os resultados deste 

estudo mostraram elevada prevalência de ingestão inadequada 

de cobre entre as mulheres, já o selênio é um oligoelemento 

associado a proteínas como as selenoproteínas, cujas funções 

relacionam a sua atuação antioxidante e antiinflamatória, 

reduzindo o risco de doenças crônicas e minimizando os efeitos 

deletérios à nível celular, de sistema nervoso e sistema imune; 

além de auxiliar o funcionamento da tireoide, melhorar o 

declpineo cognitivo e efito detoxificante contra os metais 

pesados ingeridos (GOMES; SILVA; ALMEIDA, 2020) Dessa 

maneira, segundo Pieczyńska ; Grajeta (2015), a deliciência de 

selênio no corpo humano  pode  ocasionar  vários  danos,  

desde abortos, cardiomiopatias, danos ao  sistema imunológico 

e do sistema nervoso do feto, além de complicações durante a 

gravidez. Além disso, uma baixa concentração de selênio no 

soro sanguíneo tem associação ao baixo peso ao nascer do 

recém-nascido. A figura 2 mostra a distribuição de mulheres 

usuárias do SUS, segundo a ingestão de cobre e de selênio, 

respectivamente. 
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Figura 2. Consumo de cobre e selênio em mulheres usuárias 
do Sistêmica Único de Saúde. João Pessoa PB, 2021. 
 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A Figura 2 nos permite observar que o consumo de 

selênio entre as mulheres esta abaixo do que esta 
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recomendado pelas DRIS, já o consumo de Cobre esta acima 

do que é recomendado, Diferentes estudos indicaram a piora 

da qualidade da dieta como resultado do maior consumo de 

ultraprocessados que podem ser expressos pela redução no 

aporte de fibras, de proteínas e de micronutrientes, proporcional 

à contribuição energética no valor calórico total da dieta de 

diferentes populações. Aliado a isso, pode-se citar a 

conveniência e a atratividade, que acompanhadas por um 

marketing agressivo favorece o aumento das vendas de 

ultraprocessados em países de média renda, como o Brasil 

(MONTEIRO et al. 2019).    

O estudo realizado Grieger et al. (2019), demonstrou que 

baixas concentrações de selênio no plasma materno tem 

associação com um risco de maior de subfertilidade de 46%, o 

que propicia um suporte adicional do papel desse 

micronutriente   sobre a capacidade reprodutiva feminina.   Além 

disso, ficou evidente que mesmo após a exclusão de mulheres 

que demandam do uso de tecnologia de reprodução assistida, 

concentrações menores de selênio ainda estavam associadas  

a um risco maior de 60% de infertilidade. 

Um  estudo realizado com 61 mulheres de Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul constatou que 52,4% destas estavam em 

situação de insegurança alimentar e o seu consumo alimentar 

estava inadequado. Como consequência dessa inadequação 

do consumo de alimentos, 50,8% das mulheres estavam com 

excesso de peso (SANTOS; CÁRCERES; PEGOLO, 2019). 

Diante deste contexto, observam-se particularidades da 

população de mulheres quanto a IA sendo um grupo mais 

vulnerável devido as próprias características biológicas e aos 

aspectos culturais e sociais em que estão inseridas quando 
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comparadas à população masculina (LIMA; LIMA; SILVA, 

2016).  

Diversos são os motivos que podem influenciar ou ser 

influenciados pela Insegurança alimentar entre as mulheres não 

gestantes, sendo: biológico, social ou psicológico. É importante 

identificar que não é possível avaliar a IA de um sujeito sem 

observar o meio em que está inserido, seu contexto familiar, 

seus hábitos e seus demais aspectos sociais. Mulheres em 

idade fértil representam um grupo de alta vulnerabilidade para 

o desenvolvimento de deficiências nutricionais, especialmente 

carência de ferro e nutrientes relacionados a uma gestação 

adequada como a vitamina B12. É importante o planejamento 

de estratégias efetivas e ações direcionadas à prevenção e ao 

manejo de inadequações de consumo de nutrientes relevantes 

para essa fase (CAVALCANTI, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

A análise das mulheres assistidas pelas unidades de 

saúde da família evidenciou que a maior parte destas estão em 

situação de insegurança alimentar e que diante desse resultado 

o consumo alimentar destas mulheres encontra-se prejudicado 

tendo relação com a ingestão inadequada de micronutrientes 

importantes para as funções vitais do organismo. Para melhoria 

desse cenário, é necessária a implantação de ações e políticas 

públicas que viabilizem uma alimentação adequada e saudável 

com o objetivo de melhorar os aspectos econômicos da 

população, de forma a propiciar acesso a uma alimentação 

mais saudável. 
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 Essas ações abrangem redução de preços de alimentos 

in natura, taxação de alimentos não saudáveis ricos em açúcar, 

gordura e sal, programas de assistência alimentar, estratégias 

de educação alimentar e nutricional com abordagens 

comportamentais para orientar os indivíduos nas suas 

escolhas. 

Além de novas técnicas é indispensável o fortalecimento 

das ações já presentes no país para a garantia do acesso físico 

e financeiro a uma alimentação de qualidade,melhores  

investimentos  em  ações/programas possibilitiria o acesso a 

uma dieta saudável, preservando das consequências da má 

alimentação a população com uma maior vulnerabilidade, 

visando  a melhoria da qualidade da alimentação desse grupo  

populacional no tocante a formulação e aperfeiçoamento de 

políticas públicas que visam a garantia do direito a alimentação 

adequada no âmbito da segurança alimentar e nutricional, é 

essencial que os inquéritos nacionais analisem 

associadamente a situaçao de segurança alimentar e o 

consumo alimentar da população brasileira com o objetivo de 

proporcionar uma análise mais completa de consumo alimentar 

e as causas associadas. 
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RESUMO: O acesso à alimentação adequada é um direito 
conquistado pela população brasileira apenas em 2010, mas 
desde os anos 30, o assunto começou a ganhar espaço nas 
discussões políticas, surgindo iniciativas públicas, tais como a 
cesta básica, salário mínimo e programas de transferência de 
renda. No entanto, a pandemia por COVID-19 agravou o quadro 
de fome e insegurança alimentar e nutricional já existente no 
Brasil, deixando as populações mais vulneráveis expostas à 
fome. Assim, o objetivo deste estudo é analisar aspectos 
econômicos e políticas públicas associados ao contexto 
pandêmico. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
e documental de cunho exploratório e descritivo. Assim, pode-
se observar que durante a pandemia, houve aumento da fome, 
potencializada pela desigualdade social, desemprego, redução 
do poder de compra, aumento do preço dos alimentos e 
serviços que atingiu principalmente as populações mais pobres. 
Nesse cenário, apesar de haver políticas públicas que 
fomentem a segurança alimentar e nutricional, estas não são 
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suficientes para garantir o acesso à alimentação adequada, 
devido às suas inúmeras falhas, entretanto, apresentam-se 
como instrumento atenuador dessa problemática. Dessa forma, 
é necessário que haja o fortalecimento das políticas públicas 
existentes associada a reformas no sistema alimentar para 
garantir o acesso à alimentação, minimizando os impactos 
decorrentes da pandemia, além da reorganização estrutural a 
fim de reduzir a pobreza e a desigualdade social. 
 
Palavras-chave: Fome. Segurança Alimentar e Nutricional. 

Pandemia por COVID-19. Políticas de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ato de se alimentar representa uma atitude 

imprescindível para a sobrevivência de qualquer espécie, 

estando intrinsecamente ligado ao estado de saúde dos 

indivíduos, fato que reflete diretamente em todos os aspectos 

do cotidiano. Considerando-se um dos fatores determinantes 

para qualidade de vida, a alimentação, não está limitada apenas 

a um viés biológico, mas compreende toda uma complexidade 

de elementos que compõem uma sociedade.  

No Brasil, a alimentação só passou a se configurar como 

direito constitucional a partir da emenda Nº 64 de 2010, entre 

os direitos fundamentais sociais previstos. No mais, o Direito 

Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA), tal 

como o debate sobre esse assunto, nem sempre foi priorizado, 

sendo a fome constantemente tratada como um problema cuja 

causa estaria nos modelos de infraestrutura de produção. 

Esse fato foi constatado por Josué de Castro, por volta 

de 1930, no qual o médico levanta como centro temático de 

suas pesquisas o problema da fome, que na época, dominava 
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indiscriminadamente todo o território nacional. Assim, o assunto 

foi inserido na agenda política do país (a partir das discussões 

fomentadas em seus escritos), a fome, que passa de tema 

proibido a palco de discussões políticas, desmistificando sua 

origem, reconhecendo-a como um fenômeno de ordem social e 

econômica e não, somente, um problema simplista de 

abastecimento (CASTRO, 1980).  

Nesse contexto, foi implantado o decreto-Lei nº 399 de 

30 de abril de 1938, que instituiu a elaboração de uma lista com 

13 itens básicos para garantir as necessidades de um 

trabalhador adulto. As denominadas “cestas básicas”, eram 

compostas por carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, 

tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga, contendo 

as quantidades ideias de calorias, proteínas, cálcio e ferro para 

a população da época (BRASIL, 1938).  

Junto à criação das cestas básicas, o mesmo decreto 

estabeleceu o salário mínimo, considerando-o como a 

remuneração devida ao trabalhador brasileiro, devendo 

satisfazer necessidades de habitação, vestuário, transporte e 

alimentação. Portanto, o salário mínimo tem relação direta com 

o valor das cestas básicas, uma vez que, a partir desse salário, 

o trabalhador deveria conseguir retirar o seu sustento (BRASIL, 

1938). No entanto, mesmo que o trabalhador apresente um 

rendimento contínuo e constante, ele não está isento de 

restrições de cunho alimentar, uma vez que os preços de 

produtos alimentícios tendem a variar conforme a economia 

nacional potencializado quando o salário mínimo não 

acompanha a taxa inflacionária (BITTENCOURT, 2017). 

Nesse contexto, o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), realiza todos 

os anos uma pesquisa voltada à análise de preços da cesta 



O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A INSEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19 

510 
 

básica em todo o país. Nessas pesquisas são comparados os 

percentuais de inflação dos estados, bem como é estimado o 

devido valor do salário mínimo em relação ao atual valor da 

cesta básica, com intuito de subsidiar as demandas do 

trabalhador (DIEESE, 2021). 

Assim, o salário mínimo brasileiro não tem atingido o 

devido valor desde sua criação, ou seja, não vem suprindo de 

forma adequada as necessidades básicas do trabalhador 

assalariado. Acresce ainda que, desde 2013, as discrepâncias 

entre os valores referentes ao salário mínimo estão cada vez 

mais desproporcionais em relação aos valores das cestas 

básicas, diminuindo gradualmente o poder de compra do 

trabalhador e, como consequência, elevando o grau de 

insegurança alimentar (BITTENCOURT, 2017).  

Para minimizar o quadro de pobreza e insegurança 

alimentar em território nacional, esforços foram lançados no 

final dos anos 30, iniciando a discussão pública acerca da fome. 

Nesse sentido, muitas iniciativas públicas de nível federal e 

estadual vêm surgindo ao longo dos anos, indo desde a 

instituição de restaurantes e bancos de alimentos de cunho 

popular, até a auxílios financeiros regulamentados de forma 

mensal (FAVARETO, 2018). No entanto, a população brasileira 

sempre esteve constantemente sujeita aos desmontes e 

inconstâncias das políticas públicas, além de outros fatores, 

como o desemprego, sendo esse um dos principais 

determinantes para insegurança alimentar (SANTOS et al, 

2018).  

Mais recentemente, diante da atual crise de caráter 

sanitário, social e econômico, provocada pela pandemia do 

COVID-19, o grau de insegurança alimentar do país se agravou 

de forma alarmante, afetando principalmente as populações em 
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maior vulnerabilidade social (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

Com isso, o Governo precisou lançar mão de medidas que 

visem proteger os brasileiros dos danos oriundos dessa crise 

por meio de ações socioeconômicas. 

Defronte a tamanha complexidade proporcionada por 

umas das maiores crises já registradas na história, pesquisas 

que compreendam a sua dimensão devem vir à tona. Dessa 

forma, o estudo em questão visa analisar o impacto econômico 

e a dinâmica das políticas públicas de alimentação e nutrição 

no contexto anterior e posterior à COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Realizou-se um estudo exploratório e descritivo, 

de natureza qualitativa, delineado por pesquisa bibliográfica e 

documental. 

No âmbito documental, foram consultados sites 

governamentais, sites de notícias - nacional e internacional -, 

decretos, leis, portarias, medidas provisórias, notas técnicas, 

entre outros documentos jurídicos. 

Com relação ao caráter bibliográfico, foram realizadas 

pesquisas para obtenção de artigos científicos que abordassem 

o tema em questão. Para tanto, foram utilizadas as bases de 

dados Scielo, Periódicos Capes e PubMed. Os resultados 

obtidos nas buscas foram filtrados para que o período de 

publicação contemplasse apenas os últimos 5 anos nos idiomas 

inglês e português. 

A partir dessas pesquisas foi possível coletar os dados 

necessários para atender ao seguinte questionamento: como o 

impacto econômico e a dinâmica das políticas públicas de 
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alimentação e nutrição, no atual contexto pandêmico, refletem 

na insegurança alimentar da população?  

Para tanto, três categorias foram extraídas das 

pesquisas: (1) economia e acesso à alimentação; (2) garantia 

do direito humano à alimentação e nutrição adequadas e seus 

impactos nas diferentes comunidades; (3) políticas públicas de 

alimentação e nutrição e seu desmonte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Acesso à alimentação no contexto de crise 

socioeconômica 

 

A pandemia por COVID-19 impactou drasticamente a 

economia brasileira, de forma que a gravidade da crise se 

mostrou maior do que o esperado pelo Ministério da Economia. 

Nesse sentido, o modelo socioeconômico projetado pelo grupo 

de pesquisadores da Rede Brasileira de Pesquisas sobre 

Mudanças Climáticas Globais (Rede CLIMA), estima que os 

impactos econômicos da pandemia serão observados até 2045 

e apontam a alto número de mortes como principal fator 

agravante (BRASIL, 2021a). 

Por sua vez, o mercado de trabalho sofreu alterações 

com a redução da circulação de pessoas em razão da medida 

sanitária de isolamento social, provocando demissões em 

massa, redução da jornada de trabalho e aumento da taxa de 

trabalho informal. Portanto, durante esse período houve 

aumento da desigualdade social devido a redução da renda, 

aumento do desemprego e, consequente redução do acesso a 

bens e serviços essenciais, atingindo principalmente a 

população mais marginalizada (COSTA, 2020). 
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O cenário de desigualdade social marcada pelo alto nível 

de desemprego que vem ascendendo desde 2015, alcançou a 

taxa de 14,1% no segundo semestre de 2021 (IBGE, 2021). 

Nesse contexto, observa-se que a crise socioeconômica, 

potencializada pela pandemia, expôs de forma mais nítida a 

desigualdade na distribuição de renda no país, de forma que os 

mais ricos aproveitam a crise para aumentar suas fortunas, 

enquanto os mais pobres sofrem com a redução de recursos 

(TROVÃO, 2020). 

O acesso à alimentação depende de vários fatores, 

contudo, a renda insuficiente é uma das principais razões da 

Insegurança Alimentar e nutricional (IAN) (NEVES et al. 2021). 

Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e 

Segurança Alimentar (Rede PENSSAN) (2021), estima-se que 

mais da metade (55,2%) dos domicílios brasileiros se 

encontram com algum grau de IAN, desses, 9% estavam em 

IAN grave, sendo esse o pior índice desde 2004. Nessa 

conjuntura, a fome e a subnutrição tomaram enormes 

proporções durante a pandemia, porém, ela não é a única 

causadora desse cenário, dado que o Brasil possui um longo 

histórico de desequilíbrio estrutural (DE PAULA; 

ZIMMERMANN, 2021). 

Com isso, o Estado tem o papel de promover ações que 

minimizem os danos causados pela magnitude da presente 

situação, devendo proteger o bem-estar social e econômico das 

diferentes populações. Portanto, a intervenção do Estado para 

conter a crise econômica é imprescindível, devendo atuar na 

transferência de renda, absorvendo folhas de pagamento e, 

eventualmente, cancelando dívidas privadas (SCHIMIDT; 

MELLO; CAVALCANTE, 2020). Em uma avaliação apontada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), o posicionamento 
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do governo federal brasileiro diante à situação pandêmica é 

considerada uma das piores do mundo, violando os direitos 

humanos em diversos aspectos, tais como educação, moradia 

e, especialmente, a alimentação (ONU, 2020). 

As medidas emergenciais de proteção social e 

manutenção do emprego e renda adotados pelo governo foram 

direcionadas a indivíduos em vulnerabilidade, trabalhadores 

formais e informais, Microempreendedores Individuais (MEI), 

desocupados e beneficiários do Programa Bolsa Família 

(TROVÃO, 2020). No entanto, tais medidas não foram 

suficientes para mitigar os efeitos negativos da crise, uma vez 

que se observou o agravamento dos problemas sociais no 

Brasil, principalmente aqueles associados à renda e ao poder 

de compra da população, provocando o aumento da pobreza e 

da fome (BRANDÃO, 2020). 

Outro fator contribuinte para o agravamento da IAN é a 

constante alta dos preços dos alimentos in natura e 

processados, reduzindo o acesso dos mais necessitados a 

esses itens (NEVES, 2021). O neoliberalismo e o modelo 

hegemônico do sistema alimentar que coloca o alimento como 

mercadoria cada vez mais cara, globalizada e ultraprocessada 

é parte significativa do problema estrutural de IAN e do acesso 

aos alimentos (SILVA FILHO; GOMES JÚNIOR, 2020). 

Ao comparar o preço da cesta básica por meio dos dados 

obtidos pelo DIEESE nos períodos antes da pandemia (outubro 

de 2019) e durante a pandemia (outubro de 2021) (Tabela 1), 

pode-se observar uma alta expressiva em todas as capitais 

brasileiras, variando entre 34,96% a 59,64% em Campo Grande 

e Recife, respectivamente. O aumento exacerbado do preço 

dos alimentos está associado com a desvalorização do real, 

tornando a exportação mais atraente, desabastecendo o 
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mercado interno, desse modo, elevando os preços para o 

consumidor final. Como consequência dessas elevações, a 

classe menos favorecida busca substituir alimentos que 

subiram de preço por alimentos mais baratos, prejudicando a 

qualidade nutricional (NIPPES; PAVAN, 2021). 

 

Tabela 1. Variação do preço da cesta básica entre outubro de 
2019 e outubro de 2021. 

Capital Valor da cesta 
em 2019 (R$) 

Valor da cesta 
em 2021 (R$) 

Variação (%) 

Campo Grande 409,30 653,40 +59,64 

Vitória 428,25 670,99 +56,68 

Florianópolis 458,28 700,69 +52,90 

Belo Horizonte 391,85 598,79 +52,81 

Curitiba 421,86 639,89 +51,68 

Goiânia 395,70 591,78 +49,55 

Porto Alegre 463,24 691,08 +49,18 

Natal 341,90 504,66 +47,60 

São Paulo 473,59 693,79 +46,50 

Brasília 441,91 644,09 +45,75 

Rio de Janeiro 462,57 673,85 +45,68 

Fortaleza 387,18 563,96 +45,66 

Aracajú 325,01 464,17 +42,82 

Belém 377,37 538,44 +42,68 

Salvador 347,65 487,59 +40,25 

João Pessoa 351,19 491,12 +39,84 

Recife 359,55 485,26 +34,96 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas informações do Dieese 

(2019/2021). 

 

O estudo de Maia e colaboradores (2020) aponta que até 

2026, alimentos considerados “não saudáveis” - 

ultraprocessados e processados - serão mais baratos que os 
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“saudáveis” - minimamente processados e in natura -, de 

acordo com as orientações do Guia Alimentar da População 

Brasileira (BRASIL, 2014). Além desses dados, outros estudos 

apontam que o consumo de alimentos “não saudáveis” é mais 

presente em regiões com menor desenvolvimento econômico e 

por pessoas com menor grau de escolaridade (STEELE et al. 

2020). 

Mediante essa situação, o governo brasileiro atual facilita 

o fortalecimento de um sistema alimentar que prioriza o 

agronegócio e a indústria de ultraprocessados, o que vai contra 

os princípios do DHANA (FIAN, 2021). A problemática se torna 

mais evidente ao se analisar casos como a distribuição, pelo 

governo do Estado de São Paulo, de cestas básicas que 

continham diversos alimentos ultraprocessados e de baixo valor 

nutricional, fomentando a ideia de que “pobre como qualquer 

coisa” (ZOCCHIO, et al., 2020). Vale ressaltar que o consumo 

de alimentos ultraprocessados está relacionado com o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e 

que, por sua vez, são fatores de risco para o agravamento da 

COVID-19 (STEELE, 2020). 

Outro fator que também necessita ser mencionado é a 

redução do poder de compra, e que afeta até mesmo aqueles 

que conseguiram se manter empregados. Segundo o DIEESE, 

o salário mínimo nominal em outubro de 2021 é de R$ 1.100,00, 

no entanto, o valor necessário para custear a alimentação 

básica sem comprometer outras necessidades, deveria ser de 

R$ 5.886,50. É importante mencionar que esse valor calculado, 

considera uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e 

duas crianças (DIEESE, 2021). 
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O impacto causado às populações mais vulneráveis do 

Brasil 

 

Dentro desse cenário, os impactos causados nas 

diversas esferas do cotidiano brasileiro trouxeram reflexos 

ainda mais evidentes aos grupos de maior vulnerabilidade 

social que vivenciam as desigualdades sociais e a ausência ou 

escassez de políticas públicas inclusivas e promotoras da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Alguns desses 

grupos são: a população que vive na linha da pobreza e extrema 

pobreza, pessoas em situação de rua, comunidades 

tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, 

pescadores artesanais, dentre tantos outros grupos que se 

enquadram como sendo os mais afetados por essa crise 

(RIBEIRO-SILVA et al., 2020). 

Nesse sentido, a população em situação de pobreza e 

extrema pobreza foi amplamente atingida pelas consequências 

da crise sanitária que exigiu medidas de isolamento social, 

levando a drásticos impactos no curso de aumento do 

desemprego, incerteza de acesso à renda e as políticas 

públicas. Logo, a violação do DHAA para esse grupo social se 

tornou ainda mais explicitada, com o aumento da dificuldade de 

acesso aos alimentos e a condição de fome, que já apresentava 

sinais de agravamento no Brasil ao longo dos últimos anos 

(SCHAPPO, 2021).  

A população em situação de rua também foi fortemente 

afetada pelo atual cenário do país, visto que, além da 

dificuldade de acesso às políticas públicas, as estratégias para 

obtenção de alimentos ficaram ainda mais escassas diante do 

isolamento social. O estudo de Oliveira e Alcântara (2021) 

aponta que, para esse grupo, as principais formas de acesso 
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aos alimentos se dão por meio de doações e carreatas, seguido 

da renda obtida por meio de trabalhos informais diversos. 

Desse modo, a diminuição da circulação de pessoas com o 

fechamento do comércio, levou ao prejuízo significativo das 

estratégias de acesso aos alimentos, agravando as violações 

ao DHANA (OLIVEIRA; ALCÂNTARA, 2021).  

Em relação às comunidades tradicionais, as 

consequências da crise sanitária também influenciaram a 

aquisição de alimentos nos quilombos. Isso em razão da terra 

ser a principal fonte de sustento da maioria dessas famílias e a 

produção ser realizada de maneira coletiva, logo, a 

necessidade de distanciamento para contenção de avanço da 

pandemia acabou por impactar no processo de produção e 

aquisição de alimentos, refletindo em um maior risco de IAN 

(STEVANIM, 2020).  

No que diz respeito aos povos indígenas, o problema 

crescente do desmatamento e queimadas, associado aos 

conflitos e especulações financeiras das terras em meio a 

pandemia, se traduzem em fome dentro desses territórios. 

Nesse sentido, diante do abandono social por parte do governo, 

é possível observar um movimento de organização desses 

povos em combate à fome dentro de seus territórios 

(MONDARDO, 2020). 

No que se refere aos agricultores familiares, o 

fechamento do comércio como medida de emergência em meio 

a pandemia, significou para muitos o comprometimento da 

principal fonte de renda familiar e aumento da IAN daqueles que 

não conseguiram se adaptar rapidamente ao novo cenário. 

Contudo, também foi possível verificar a geração de algumas 

estratégias, cujo intuito foi minimizar os danos causados aos 

agricultores familiares. Dentre as ações governamentais, pode-
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se citar a prorrogação de dívidas de crédito rural, novas linhas 

de crédito, flexibilização das leis de comercialização, dentre 

outras. Além das ações dos próprios agricultores e suas 

organizações representativas, tais como as novas dinâmicas de 

trabalho e comércio, as redes de solidariedade e ações 

humanitárias e pautas reivindicativas (BREITENBACH, 2021).  

Da mesma maneira, os pescadores artesanais buscaram 

outras alternativas, de modo a minimizar os prejuízos causados 

à sua principal fonte de sustento, tendo em vista que a renda 

familiar é um dos fatores associados à IAN. Um estudo 

realizado por Pinto, Bastos e Sousa (2020), demonstrou que 

durante o isolamento social alguns pescadores artesanais 

adotaram estratégias como a Pesca Delivery, que consiste na 

comercialização do produto pesqueiro por meio do auxílio do 

telefone e redes sociais. Todavia, em um comparativo dessa 

prática com a venda nas praias, essa nova estratégia se 

mostrou insuficiente para suprir os prejuízos causados pelo 

advento da pandemia, sendo os lucros alcançados inferiores à 

venda tradicional (PINTO; BASTOS; SOUSA, 2020). 

 

Políticas públicas de alimentação e nutrição: da proteção 

social ao desmonte neoliberal 

 

Ao longo das últimas duas décadas, diversas políticas 

públicas foram criadas para combater a pobreza extrema, a 

fome e a desigualdade social no país (RIBEIRO-SILVA et al., 

2020). Com o início da crise sanitária causada pelo coronavírus 

em março de 2020, os debates sobre a necessidade de 

reformulação dos programas de transferência de renda do 

governo federal se fortaleceram, principalmente pelo grande 
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impacto da pandemia nas condições socioeconômicas da 

população brasileira (PAIVA et al., 2021).  

Nesse contexto, um dos primeiros mecanismos 

condicionais de transferência de renda no país que sofreu com 

a crise, foi o Programa Bolsa Família (PBF). Esse benefício 

atendia mensalmente famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza, visando o aumento da renda familiar, a 

geração de inclusão social, a promoção de saúde e educação 

e o combate à IAN nas populações vulneráveis (BRASIL, 2004). 

Os benefícios do PBF eram oferecidos a todas as 

famílias consideradas de baixa renda pelo Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e se 

dividiam em categorias, a partir de critérios de elegibilidade 

(BRASIL, 2018). Vinculado a isso, as famílias assistidas pelo 

programa, deveriam assumir o compromisso de 

condicionalidades destinadas ao acompanhamento da 

frequência escolar, das condições de saúde, vacinação e 

estado nutricional, no entanto, durante a pandemia essas 

exigências foram suspensas (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2021b). 

Então, como uma forma de assegurar a manutenção das 

necessidades básicas da população durante a pandemia de 

COVID-19, o Governo Federal instituiu por meio da lei nº 

13.982, de 2 de abril de 2020, a Renda Básica Emergencial, 

que passou a assistir os beneficiários do PBF, além dos 

indivíduos desempregado, autônomos e trabalhadores formais 

e informais, em condição de baixa renda (BRASIL, 2020b). 

Inicialmente, esse auxílio emergencial foi assegurado 

durante cinco meses, de abril a agosto de 2020, com valor entre 

R$600,00 a R$1200,00. Em seguida, em setembro de 2020, o 

governo federal instituiu uma medida provisória que assegurava 

o benefício por mais quatro meses, com um novo valor variando 
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entre R$150,00 a R$375,00 por indivíduo (BRASIL, 2020c). 

Adiante, devido à demora no retorno das atividades 

econômicas, foi notificado uma nova prorrogação do benefício, 

sendo estendido até outubro de 2021 (BRASIL, 2021c). 

Dessa forma, esse programa de transferência de renda 

se tornou a principal alternativa adotada pelo governo federal 

para combater a fome e a pobreza e proporcionar proteção 

social durante o estado de calamidade causado pelo 

coronavírus (PAIVA et al., 2021). Em consentimento, dados 

apresentados pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV Social) mostram que, em setembro de 

2020, a taxa de pobreza na população atingiu 4,63%, sendo a 

maior pontuação dos últimos dez anos (NERI, 2021). 

Contraditório a isso, no ano de 2019, antes da pandemia, 

os dados consolidados mostravam 10,97% dos brasileiros na 

extrema pobreza, porém no primeiro trimestre de 2021, período 

equivalente ao recesso do auxílio emergencial, 16,1% da 

população brasileira atingiu a grave condição de pobreza, 

equivalente a um número 3,5 vezes maior que os seis meses 

anteriores. Concomitantemente, mesmo com o retorno do 

auxílio em abril de 2021, a proporção de pobreza foi de 12,98% 

e continuou pior do que antes da pandemia (NERI, 2021).  

Essas informações denotam que, ao lançar mão das 

estruturas que davam suporte às transferências de renda 

regulares, como o PBF, o governo federal conseguiu implantar 

a renda básica emergencial, melhorando o suporte econômico 

a curto prazo. Porém, esse novo programa apresentou uma 

cobertura e valores bem maiores e não estava sujeito a 

restrições orçamentárias, ocasionando uma desaceleração da 

economia, atrelado ao desemprego e desigualdade social, 

culminando na elevação da crise (PAIVA et al., 2021). 
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Não obstante, a evolução severa da situação de IAN no 

país, não vem sofrendo isoladamente com a pandemia, mas 

deriva também de uma má gestão política, das logísticas 

neoliberais do governo,  das desigualdades não superadas e do 

desmonte dos sistemas de políticas sociais inclusivas e 

promotoras da SAN, no qual se destaca a extinção (ainda que 

de modo temporário) do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA), uma ferramenta de 

participação social, que contribuía para a construção de 

estratégias de combate a IAN (RIBEIRO-SILVA et al., 2020).  

No âmbito educacional, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) representa uma das principais 

garantias de acesso a uma alimentação adequada e saudável 

aos escolares durante os dias letivos. Contudo, o fechamento 

das escolas, devido às necessidades de conter a propagação 

do coronavírus, contribuiu para a IAN de muitos alunos e suas 

famílias (AMORIM et al., 2020). 

Diante disso, o governo federal autorizou modificações 

na política do PNAE, permitindo que os alimentos advindos dos 

recursos do programa possam ser distribuídos diretamente aos 

pais ou responsáveis dos estudantes, a depender da 

administração pública (BRASIL, 2020d). Na execução, o PNAE 

estabeleceu que os kits de alimentos devem ser baseados em 

alimentos in natura ou minimamente processados, respeitando 

a cultura alimentar e a diversidade regional, além de apresentar 

quantidades adequadas, de acordo com a faixa etária e o ano 

escolar (BRASIL, 2020e).  

Entretanto, o repasse desses alimentos para as famílias 

dos escolares não valida a utilização dos insumos 

exclusivamente pelo aluno beneficiado, pois muitas dessas 

famílias são compostas por vários integrantes. Também é 
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importante destacar, que as características nutricionais desses 

alimentos podem ser modificadas, já que o preparo das 

refeições seria realizado pelo seu responsável. Essas 

condições “impedem o acesso amplo ao programa”, levantando 

preocupações sobre a SAN dos escolares, durante a 

permanência do COVID-19 (GURGEL, et al. 2020). 

Em paralelo, na permanência da pandemia, os 

programas de distribuição de refeições, como os restaurantes 

populares (RP) e cozinhas comunitárias (CC) se destacaram 

como importantes ferramentas para a oferta de refeições 

saudáveis, adequadas e acessíveis, servidas em locais 

apropriados e confortáveis, destinados à população de baixa 

renda e em situação de IAN (GURGEL et al., 2020). 

No Brasil existem 135 RP, espalhados por todo o país, 

tendo como alvo os municípios com mais de 100 mil habitantes 

e que apresentam elevado número de pessoas em situação de 

miséria ou pobreza, onde comercializam refeições prontas a um 

preço acessível, valorizando os hábitos alimentares regionais e 

dispondo de uma estrutura física para o consumo. 

Concomitantemente, as CC são direcionadas às cidades que 

apresentem um elevado índice de extrema pobreza, possuindo 

capacidade mínima de produzir 100 refeições diárias, 

distribuídas gratuitamente. Além de garantir refeições 

saudáveis e adequadas para aqueles em vulnerabilidade social 

e IAN, esses locais implementam atividades de inclusão social 

produtiva, fortalecendo ações comunitárias e de educação 

alimentar e nutricional (BRASIL, 2020f). 

Devido o andamento da pandemia e a interdição de 

muitos equipamentos sociais, os RP e as CC se organizaram e 

mantiveram a produção e distribuição de refeições, implantando 

estratégias para assegurar o distanciamento social e minimizar 
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a contaminação dos usuários. Assim, os refeitórios desses 

locais foram fechados e a distribuição das refeições prontas 

passaram a ser feitas em bandejas descartáveis, corretamente 

higienizadas (RIBEIRO-SILVA et al., 2020).  

Outro programa muito importante para a promoção de 

SAN no país, é o Banco de Alimentos, caracterizado por locais 

que recebem doações e distribuem, gratuitamente, gêneros 

alimentícios que seriam desperdiçados por organizações 

públicas e privadas, e entrega às instituições sociais com 

público em situação de alta vulnerabilidade social. Nesse caso, 

além de possibilitar o acesso à alimentação, o programa 

também auxilia na redução do desperdício de alimentos 

(BRASIL, 2020f).  

Diante as modificações sociais derivadas pelo COVID-

19, muitos Bancos de Alimentos foram fechados e passaram a 

distribuir cestas básicas, compostas pelos gêneros alimentícios 

arrecadados, sendo possível devido às parcerias público-

privadas para obter recursos financeiros ou alimento junto a 

empresas diversas e a população (GURGEL et al., 2020). 

Em contrapartida, em dezembro de 2020, o governo 

federal sancionou a Lei nº 14.113, no qual aplicava novas 

regras de financiamento para o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), passando 

agora a receber parte do orçamento, antes fornecido aos 

Fundos Estaduais de Combate à Pobreza (FCP), que custeia 

os Programas de SAN (BRASIL, 2020g). Essa mudança 

evidencia a subutilização dos equipamentos de SAN, 

salientando a necessidade das instâncias governamentais 

valorizarem as políticas públicas de proteção social e 

programas de assistência alimentar (GURGEL et al., 2020). 
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A distribuição de alimentos também é estimulada devido 

a relevância de outras medidas, como o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) que, promove acesso à alimentação 

daqueles que estão em IAN, à rede socioassistencial, aos 

equipamentos públicos de SAN e às instituições de ensino 

assistidas pelo PNAE, incentivando a agricultura familiar por 

meio da compra de alimentos desses produtores. (BRASIL, 

2020h). 

 

À guisa de conclusão: do desmonte à resistência - 

caminhos possíveis... 

 

A contribuição das políticas públicas existentes no 

combate à fome e à desigualdade social é indiscutível. No 

entanto, é percebido que tais ações não são suficientes para 

resolver o problema de IA no país, visto que esse problema é 

multifatorial e foi agravado pelos desdobramentos da pandemia 

por COVID-19. Portanto, é nítida a necessidade de 

fortalecimento das políticas públicas já existentes e a criação de 

novas ações voltadas a garantir a SAN no país. Dessa forma, é 

imprescindível também, que haja uma reforma nos sistemas 

alimentares brasileiros, fomentando principalmente a 

agricultura familiar e investindo nela como alavanque para 

aumento de empregos, renda e acesso à alimentos nutritivos. 

Ainda, como os problemas relacionados à fome são de ordem 

estrutural, o investimento em educação, emprego, saneamento 

básico e lazer tem papel fundamental para contornar essa 

problemática.  

Assim, é fundamental que os governos - federal, estadual 

e municipal -, se comprometam em assegurar os direitos 

humanos sejam supridos, em todas as esferas e a todos. Nessa 
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perspectiva, a sociedade deve ter participação ativa, de forma 

a exigir dos governantes respostas adequadas às necessidades 

das populações em todos os cenários, em especial, durante a 

crise atual. É papel do Estado adotar medidas que considerem 

as várias vulnerabilidades em que se encontram os diferentes 

grupos da população, com isso, reafirma-se a necessidade e 

importância da criação e manutenção de políticas públicas e 

sociais que favoreçam a população a enfrentar a pandemia. 

Por outro lado, é possível também ampliar e construir 

redes de solidariedade entre os diferentes sujeitos. Essas redes 

funcionariam como uma espécie de resposta às desigualdades 

sociais e promoveriam uma maior reflexão sobre a possibilidade 

de reconfiguração sobre qual é o lugar e do papel do Estado no 

enfrentamento da pandemia de COVID-19 e o combate à 

insegurança alimentar. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em suma, são indiscutíveis as implicações econômicas, 

sanitárias, sociais e estruturais decorrentes da pandemia do 

COVID-19 no atual quadro de insegurança alimentar brasileiro. 

No entanto, a problemática da fome no Brasil perdura há anos 

da atual crise endêmica, o que leva a crer que o DHANA não 

está sendo atendido por questões particulares do próprio país. 

Por mais que haja políticas de combate à pobreza e à 

fome, estas não conseguem atender a toda população em 

vulnerabilidade social, muito menos acompanhar o aumento 

constante dos preços de produtos do gênero alimentício. Vale 

ressaltar também, o quão elevado encontra-se o desemprego 

nacional e como mesmo empregado, o brasileiro não tem a 

oportunidade de uma vida digna, já que o salário mínimo não 
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consegue atender nem mesmo as necessidades básicas de 

sobrevivência. 

Contudo, o desafio no momento, passa a ser fornecer 

auxílio à população preconizando o DHANA, bem como o 

retorno um retorno gradativo da economia, fato que com o 

devido incentivo governamental, pode ocasionar em um 

aumento das oportunidades de emprego. Ainda, convém 

ressaltar o incentivo a iniciativas privadas, como possível 

contribuinte no combate a atual crise estrutural, principalmente 

se estas estiverem voltadas à produção de produtos 

alimentícios, proporcionando além de empregos, um provável 

barateamento de produtos básicos para a alimentação.   

  Todavia, muito ainda tem que se entender sobre as 

circunstâncias políticas e estruturais causadoras da fome no 

Brasil para assim traçar planos e ações efetivas melhorando 

esse cenário. 
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RESUMO: A constituição federal incluiu em seu artigo 6º, desde 
meados de 2010, a alimentação como um direito social. No 
entanto, com a pandemia da covid 19, garantir o direito humano 
a alimentação adequada sem violar as outras necessidades 
básicas como habitação, vestuário, higiene e transporte, 
sobretudo com o poder de compra do salário mínimo do 
brasileiro, tornou-se um desafio ainda maior. Trata-se de um 
trabalho de caráter exploratório, quantitativo e com corte 
temporal retrospectivo, que objetivou por meio de levantamento 
realizado no site do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apresentar dados 
referentes aos valores da cesta básica para cada capital do 
Brasil, entre os anos de 2020 e 2021, e o impacto progressivo 
do seu custo no salário mínimo, e consequentemente, na vida 
dos brasileiros, mediante a pandemia da Covid-19. Realizando 
para isto, busca acerca dos valores de cestas básicas em 17 
capitais do país e, posteriormente sendo analisado o 
comprometimento do salário mínimo a partir dos valores 
coletados. Constatou-se, portanto, uma variação considerável 
de aumento nos preços das cestas básicas no intervalo de 
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tempo analisado do que na sua redução. Este fato impacta 
sobretudo nos índices da insegurança alimentar e nutricional do 
país, o que requer aumento da discussão acerca da efetividade 
das políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil. 
Palavras-chave: Cesta básica. Salário mínimo. Covid-19. 

Segurança Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 30 de abril de 1938, foi regulamentada através do 

Decreto Lei n°399, a Lei nº 185 de 14 de janeiro de 1936 que 

determina o salário mínimo como sendo “a remuneração devida 

ao trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de 

serviço, capaz de satisfazer, em determinada época e região do 

país, às suas necessidades normais de alimentação, habitação, 

vestuário, higiene e transporte (BRASIL,1938). 

Isto posto, a partir de uma ponderação onde a soma total 

é 100%, levando em consideração uma estrutura de gastos de 

um trabalhador baseado em cinco itens básicos (habitação, 

alimentação, vestuário, transporte e higiene), o decreto 

determina que a parcela do salário mínimo correspondente aos 

gastos com alimentação não pode ter valor inferior ao custo da 

Cesta Básica Nacional (BRASIL,1938). 

Também em meados de 1938, foi criado o Decreto lei nº 

399 com o intuito de implementar a “Ração Essencial Mínima”, 

conhecida popularmente como Cesta Básica Nacional, para 

assegurar a ingestão suficiente de alimentos para a população. 

A cesta básica é definida, portanto, como um conjunto de treze 

produtos alimentícios destinados para o consumo mensal, que 

fornecem quantidades suficientes de calorias, proteínas, ferro, 

cálcio e fósforo para suprir as necessidades nutricionais de uma 
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dieta para um trabalhador em idade adulta. Os itens que 

compõem a cesta são: feijão, arroz, carne, leite, farinha, batata, 

legume (tomate), fruta (banana), pão, café em pó, açúcar, 

manteiga e óleo, e representam a base alimentar da população 

brasileira (BINKOSKI et al., 2019). A variedade e a quantidade 

dos alimentos presentes na cesta sofrem alterações por regiões 

em decorrência das especificidades dos produtos de cada 

estado brasileiro (DIEESE, 2021a). 

Dessa forma, o custo da cesta básica é um parâmetro 

que influencia diretamente no valor do salário mínimo do 

brasileiro. Alguns estados adotam um piso regional, estipulando 

um valor superior ao nacional. Porém, a maioria dos estados 

brasileiros segue o valor estabelecido pelo governo federal 

(MULLER; VOGNACH; KRIGER, 2016).  

Ainda, a variação no preço da cesta básica está 

diretamente relacionada a fatores como mudanças sociais, 

climáticas, greves, instabilidade no mercado, oferta e demanda. 

Esses determinantes promovem oscilações no preço individual 

dos alimentos que compõem a cesta e consequentemente 

favorecem a mudança no valor final. Variações de preços 

também podem ocorrer em decorrência da disseminação de 

doenças infectocontagiosas e vírus. Recentemente, um evento 

que influenciou diretamente no preço da cesta básica foi a 

pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pela 

disseminação do vírus Sars-Cov-2, conhecido popularmente 

em todo o mundo como coronavírus (BRASIL, 2020). 

Assim, em decorrência do seu alto poder de 

contaminação, e a princípio, a falta de conhecimento acerca da 

nova doença que se espalhou rapidamente pelo mundo, 

causou-se insegurança sobre quais as medidas de proteção 

seriam mais eficientes para contê-la nas diversas faces do 
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planeta (WERNECK; CARVALHO, 2020). Pouco tempo depois 

do início dos surtos, uma das consequências provocadas foi um 

forte isolamento social recomendado pelas autoridades de 

saúde, com o objetivo de evitar ao máximo o contato físico entre 

as pessoas, reduzir a propagação do vírus e dessa forma, 

tornar possível a contenção da doença a nível global 

(BARBIERI; OLIVEIRA; LIMA, 2020). Nessa circunstância, as 

medidas de distanciamento obrigaram os trabalhadores a 

paralisarem suas atividades e ficarem em casa, necessitando 

se reinventar economicamente para suprir as suas 

necessidades básicas (RIBEIRO-SILVA et al., 2020).  

Durante a pandemia, a distribuição de cestas básicas 

ocorreu devido a vulnerabilidade econômica da população, 

principalmente aquela que sofreu de forma direta as causas do 

distanciamento social e consequente redução de renda, como 

já citado. Essa distribuição decorreu da própria entrega e/ou de 

um vale para aquisição dos alimentos, através da mobilização 

da renda estadual e municipal, sendo por meio de recursos 

específicos para essa situação, como o Fundo de Combate à 

Pobreza (FCP), além de parcerias público-privadas (GURGEL 

et al, 2020). 

Porém, devido a fragilidade política brasileira e sua 

intensificação durante esse período pandêmico, os governantes 

enfraqueceram as políticas de proteção social visando apenas 

o agronegócio, que apesar do grande lucro, tem o objetivo de 

apenas exportar alimentos, tornando a sua distribuição desigual 

no país (PAULA; ZIMMERMANN, 2021). 

Quanto à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), é 

uma política definida pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar 

e Nutricional (LOSAN) de 2006 como sendo “a realização do 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
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qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo, como base, 

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 

e socialmente sustentáveis” (BEZERRA; OLINDA; PEDRAZA, 

2017).  

Nesse contexto, a partir de fevereiro de 2010, a 

alimentação foi incluída como um direito social, respaldado pelo 

artigo 6º da Constituição Federal. Contudo, com o surgimento 

da pandemia do Covid-19, garantir o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA) se tornou um desafio ainda 

maior. Esse evento renovou ainda, o debate acerca da SAN no 

país, pois, discute-se que entre outros agravos ocasionados 

pelo coronavírus, a insegurança alimentar nos domicílios 

brasileiros, seja nos gradientes leve, moderada ou grave, deve 

tender à maior magnitude, com o advento da pandemia do 

Covid-19. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é 

apresentar dados referentes aos valores da cesta básica para 

cada capital do Brasil dos anos de 2020 e 2021, e o impacto 

progressivo do seu custo no salário mínimo, e 

consequentemente, na vida dos brasileiros, mediante a 

pandemia da Covid-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um trabalho de caráter exploratório, 

quantitativo e com corte temporal retrospectivo. Foi realizado 

através de dados secundários obtidos no site do DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) no mês de outubro de 2021. No painel 
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principal do site, na aba “consulta”, foi  selecionada a opção 

“produto”, que se refere à cesta básica, em seguida, o “tipo de 

dado” escolhido foi o “gasto mensal”, e por fim, verificou-se o 

resultado de cada capital cadastrada no site, que antes da 

pandemia compreendia as 27 capitais do Brasil, entretanto, 

após as adaptações feitas na metodologia da pesquisa, só 

constam os dados referentes a 17 capitais, sendo elas: Aracaju, 

Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, 

Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. 

As modificações realizadas a partir de março, após a 

chegada do Covid-19 no Brasil, se deu através de uma 

adaptação na forma de obtenção dos dados, que apesar de ter 

acontecido nos locais que já faziam parte da amostra regular do 

estudo, passaram a ser coletados através de telefonemas, e-

mail, consultas na internet e em aplicativos de entrega. Por este 

motivo, ocorreram várias dificuldades e a amostra original foi 

reduzida, sendo São Paulo a única capital onde as coletas 

foram realizadas presencialmente. Mesmo diante dos 

imprevistos, permitiu-se a divulgação dos dados pois, notou-se 

semelhança de queda ou aumento de preços nas capitais 

pesquisadas, assim, comprovou-se a coerência dos mesmos 

(DIEESE, 2021b). 

Desse modo, o período de tempo escolhido para 

obtenção dos dados se deu a partir do início da pandemia até o 

último dado presente no site, sendo considerado, portanto, o 

intervalo entre fevereiro de 2020 a setembro de 2021. Esses 

valores foram apresentados em tabelas para cada ano e 

comparou-se o primeiro e o último mês analisado, calculando-

se o percentual de mudança. 
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Também foi verificado a porcentagem de variação do 

preço da cesta básica, que é a diferença entre o valor do 

primeiro e último mês do ano correspondente. 

Por fim, foi analisado o comprometimento do salário 

mínimo vigente. Para obtenção deste dado, utilizou-se regra de 

três, sendo calculado da seguinte forma: 100% equivalente ao 

salário mínimo do determinado ano (R$1045 e R$1100 para os 

anos de 2020 e 2021, respectivamente) e X corresponde à 

média dos valores da cesta básica (M) de cada capital. A partir 

disso, multiplicou-se a média dos valores da cesta básica (M) 

por 100% e após, dividiu-se esse resultado pelo valor do salário 

mínimo. Assim, obteve-se como resultado final o valor do 

comprometimento do salário mínimo (que representa X). 

A seguir está a fórmula: 

X = M * 100/SM 

 

Sendo, SM: salário mínimo; M: média dos valores da 

cesta básica; X = comprometimento do salário. Para efeito de 

comparação, os resultados foram expostos em uma tabela com 

os valores separados por região. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nas tabelas 1 e 2 encontram-se os valores das cestas 

básicas em 17 capitais do Brasil, de fevereiro a dezembro de 

2020 e de janeiro a setembro de 2021, respectivamente, e a 

porcentagem de variação.  

 Observando a tabela 1, é possível constatar que 

no decorrer dos meses houveram variações consideráveis nos 

valores das cestas básicas, mas, apesar desse crescente nas 

porcentagens, houve uma constância na diferença de preço 
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entre os valores apresentados. Além disso, entre os meses de 

agosto a setembro verificou-se um aumento nos preços em 

todas as capitais, tendo como destaque Florianópolis e 

Salvador, correspondendo a R$51,98 e R$40,61 de aumento, 

respectivamente. 

 Em relação à porcentagem de mudança, percebe-

se que, no geral, todas as capitais finalizaram o ano com valores 

positivos, ou seja, houveram mais aumentos nos preços do que 

redução, com a média de 21,07%. Destacam-se as capitais 

Campo Grande com o maior aumento (29,42%) e Recife com o 

menor (11,68%). 

 
Tabela 1. Valores (R$) da cesta básica nas capitais do Brasil no 
ano de 2020 e o percentual (%) de variação. 

 Fev Ma
r 

Abr Mai Jun Jul Ag
o 

Set Out No
v 

De
z 

% 

Arac
a. 

371
,22 

390
,20 

401
,37 

400
,15 

420
,03 

392
,75 

398
,47 

427
,11 

442
,26 

451
,32 

453
,16  

+22
,07 

Belé
m 

432
,95 

418
,80 

434
,19 

453
,36 

453
,87 

440
,99 

441
,51 

459
,21 

468
,22 

486
,50 

500
,89  

+15
,69 

B. 
Horiz
onte 

459
,10 

461
,28 

484
,55 

484
,02 

475
,19 

465
,06 

478
,07 

491
,62 

516
,82 

552
,37 

568
,53  

+23
,83 

Brasí
lia 

481
,78 

484
,15 

471
,17 

441
,09 

450
,45 

449
,96 

443
,28 

445
,76 

490
,48 

572
,64 

591
,82  

+22
,84 

C. 
Gran
de 

445
,40 

474
,53 

495
,69 

455
,35 

475
,01 

479
,79 

484
,46 

492
,80 

520
,12 

589
,08 

576
,48  

+29
,42 

Curiti
ba 

447
,91 

465
,47 

511
,23 

531
,27 

506
,04 

526
,14 

505
,54 

524
,25 

521
,12 

547
,29 

540
,36  

+20
,64 

Flori
a. 

493
,15 

517
,13 

523
,80 

524
,07 

516
,97 

522
,03 

530
,42 

582
,40 

584
,76 

616
,98 

615
,57  

+24
,82 
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Forta
leza 

462
,99 

475
,11 

482
,46 

455
,18 

464
,31 

454
,74 

462
,13 

485
,75 

510
,54 

539
,33 

534
,96  

+15
,54 

Goiâ
nia 

448
,62 

456
,18 

493
,21 

505
,99 

480
,78 

472
,86 

483
,15 

510
,52 

537
,61 

557
,46 

563
,80  

+25
,67 

J. 
Pess
oa 

403
,98 

414
,05 

437
,93 

440
,25 

430
,44 

417
,75 

414
,50 

432
,04 

449
,97 

454
,85 

475
,19  

+17
,62 

Natal 405
,88 

426
,00 

428
,28 

429
,57 

442
,46 

430
,66 

419
,47 

422
,31 

436
,76 

455
,43 

458
,79  

+13
,03 

P. 
Alegr
e 

492
,83 

497
,88 

527
,01 

518
,63 

512
,40 

511
,22 

528
,61 

552
,86 

581
,39 

617
,03 

615
,66  

+24
,92 

Recif
e 

420
,27 

433
,28 

461
,26 

451
,45 

435
,30 

436
,10 

439
,19 

464
,31 

469
,05 

462
,98 

469
,39  

+11
,68 

R. 
Jane
iro 

505
,55 

533
,65 

544
,34 

558
,81 

512
,84 

505
,72 

529
,76 

563
,75 

592
,25 

629
,63 

621
,09  

+22
,85 

Salv
ador 

395
,49 

408
,06 

425
,12 

410
,33 

419
,18 

415
,22 

418
,72 

459
,33 

454
,50 

488
,10 

479
,08  

+21
,13 

S. 
Paul
o 

519
,76 

518
,50 

556
,25 

556
,36 

547
,03 

524
,74 

539
,95 

563
,35 

595
,87 

629
,18 

631
,46  

+21
,49 

Vitóri
a 

480
,03 

504
,78 

537
,89 

536
,73 

500
,01 

484
,80 

509
,45 

539
,36 

552
,85 

606
,59 

600
,28  

+25
,05 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Quando observados os valores de 2021 (tabela 2), 

Belo Horizonte, Goiânia e Rio de Janeiro apresentaram queda 

nos preços, mesmo que com valores pouco relevantes quando 

comparados aos mais de 20% de aumento observados no ano 

anterior. Além disso, as demais capitais apresentaram aumento 

nos preços da cesta básica, sendo Campo Grande e Curitiba os 

destaques, apresentando crescimento de 9,02% e 9,13% no 
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valor (R$ 52,21 e R$51,12), respectivamente, quase o montante 

acrescido ao salário mínimo de um ano para o outro. 

 

Tabela 2. Valores (R$) da cesta básica nas regiões do Brasil no 
ano de 2021 e o percentual (%) de variação. 

 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out %  
 

Araca. 450,
84 

445,
90 

468,
79 

469,
66 

468,
43 

470,
97 

488,
42 

456,
40 

454,
03 

+0,
70 

Belém 507,
31 

512,
95 

515,
77 

505,
87 

515,
84 

518,
53 

522,
66 

530,
13 

532,
56  

+4,
97 

B. 
Horizo

nte 

592,
26 

573,
53 

555,
67 

565,
78 

- 532,
01 

549,
49 

562,
95 

582,
61  

-
1,6
2 

Brasíli
a 

614,
31 

591,
44 

580,
76 

587,
33 

588,
24 

584,
99 

582,
35 

594,
59 

617,
65  

+0,
54 

C. 
Grand

e 

578,
62 

551,
58 

552,
99 

586,
26 

575,
01 

566,
78 

588,
84 

609,
33 

630,
83  

+9,
02 

Curitib
a 

559,
73 

572,
77 

577,
17 

583,
61 

608,
89 

618,
57 

619,
83 

600,
47 

610,
85  

+9,
13 

Floria. 651,
37 

639,
81 

632,
75 

634,
53 

636,
37 

645,
38 

654,
43 

659,
00 

662,
85  

+1,
76 

Fortale
za 

532,
97 

523,
46 

517,
05 

525,
26 

532,
21 

541,
61 

562,
82 

552,
24 

552,
09  

+3,
58 

Goiâni
a 

574,
76 

560,
67 

552,
05 

556,
27 

564,
04 

551,
49 

562,
13 

565,
40 

574,
08  

-
0,1
1 

J. 
Pesso

a 

471,
87 

484,
54 

478,
52 

490,
04 

491,
63 

495,
76 

492,
30 

490,
93 

476,
63  

+1,
00 

Natal 454,
49 

464,
43 

477,
56 

478,
23 

501,
70 

500,
20 

506,
51 

508,
04 

493,
29  

+8,
53 
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P. 
Alegre 

626,
25 

632,
67 

623,
37 

626,
11 

636,
96 

642,
31 

656,
92 

664,
67 

672,
39  

+7,
36 

Recife 474,
22 

469,
71 

461,
33 

471,
52 

480,
80 

483,
92 

487,
60 

491,
46 

489,
40  

+3,
20 

R. 
Janeir

o 

644,
00 

629,
82 

612,
56 

622,
04 

622,
76 

619,
24 

621,
34 

634,
18 

643,
06  

-
0,1
4 

Salvad
or 

488,
94 

479,
19 

461,
28 

457,
56 

470,
14 

467,
30 

482,
58 

485,
44 

478,
86  

+2,
06 

S. 
Paulo 

654,
15 

639,
47 

626,
00 

632,
61 

636,
40 

626,
76 

640,
51 

650,
50 

673,
45  

+2,
95 

Vitória 624,
62 

609,
27 

596,
91 

610,
98 

616,
96 

611,
29 

612,
45 

618,
96 

633,
03  

+1,
34 

Fonte: Autoria própria 

 

  Na tabela 3 é possível identificar as médias dos valores 

da cesta básica e o respectivo comprometimento do salário 

mínimo de cada capital e região do país. Verifica-se então, um 

aumento em ambos os valores referentes ao ano de 2021 

comparado ao ano de 2020, onde o acréscimo no valor da cesta 

básica influenciou significativamente no comprometimento do 

salário mínimo vigente, apresentando maiores porcentagens. 

As regiões que obtiveram maior comprometimento foram a 

Região Sul e Sudeste, seguidos de Centro-Oeste, Nordeste e 

Norte. Todavia, no geral, das capitais que se obtiveram os 

dados, as que menos comprometeram o salário mínimo foram 

as da região Nordeste. 
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Tabela 3. Médias dos valores da cesta básica nos anos de 2020 
e 2021 e o comprometimento do salário mínimo. 

Variáveis 2020 2021 

Média Comprometiment
o 

Média Comprometiment
o 

Região 
Norte 

Belém 453,7
8 

43,41% 571,9
6 

47,08% 

 
 
 
 

Região 
Nordest

e 

Salvador 433,9
2 

41,52% 474,5
9 

43,14% 

Fortaleza 484,3
2 

46,34% 537,7
5 

48,88% 

João 
Pessoa 

433,7
2 

41,50% 485,8
0 

44,16% 

Recife 449,3
3 

42,99% 478,8
8 

43,53% 

Natal 432,3
3 

41,37% 487,1
6 

44,28% 

Aracaju 413,4
6 

39,56% 463,7
2 

42,15% 

 
 

Região 
Centro-
Oeste 

Brasília 483,8
7 

46,30% 593,5
2 

53,95% 

Goiânia 500,9
3 

47,93% 562,3
2 

51,12% 

Campo 
Grande 

498,9
7 

47,74% 582,2
5 

52,93% 

 
 
 

Região 
Sudeste 

Vitória 532,0
7 

50,91% 614,9
4 

55,80% 

Belo 
Horizonte 

494,2
4 

47,29% 564,2
9 

51,29% 
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Rio de 
Janeiro 

554,3
1 

53,04% 627,6
7 

57,06% 

São Paulo 562,0
4 

53,78% 642,2
1 

58,38% 

 
 

Região 
Sul 

Curitiba 511,5
1 

48,94% 594,6
5 

54,05% 

Florianópoli
s 

547,9
3 

52,43% 646,2
8 

58,75% 

Porto 
Alegre 

541,4
1 

51,80% 642,4
1 

58,40% 

Fonte: Autoria própria. 

 

  Com o passar dos anos, o direito à cesta básica nacional 

de alimentos e ao salário mínimo considerável passou por 

constantes modificações em sua efetividade como política 

pública, ocasionando danos ao contexto econômico e, 

consequentemente, no contexto alimentar a partir das 

transformações no padrão alimentar brasileiro (SANTANA; 

SARTI, 2020). 

  Somando-se a este problema, no início da pandemia por 

Covid-19 a preocupação quanto a situação econômica do país 

já se fazia presente devido ao crescimento econômico reduzido 

e o desemprego em grande massa no mesmo ano, o que 

resultou em endividamentos e fragilidades em contas públicas 

(CARVALHO et al., 2021). Com isso, para Santos e Pereira 

(2020), as medidas de distanciamento adotadas contra a 

disseminação da doença passaram a influenciar ainda mais na 

situação financeira e econômica do país.  

  De acordo com Brancher, Magacho e Leão (2020), como 

consequência do desemprego e perdas de renda, além do 

desafio em gerar cargos empregatícios, a economia sofreria 
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efeitos relacionados a perda mensal de R$ 50 bilhões, que 

poderiam ser superados ao longo do tempo. Logo, a 

vulnerabilidade à Covid-19 se faz presente em grande parte da 

população brasileira devido a desigualdade social presente 

(RIBEIRO-SILVA et al., 2020). 

  Ainda, os números mostram que desde a entrada da 

atual gestão na presidência, o poder de compra dos 

trabalhadores brasileiros reduziu significativamente, visto que 

neste tempo o valor da cesta básica já tinha subido 33% 

(METALÚGICOS, 2021). Dessa forma, garantir as 

necessidades básicas do indivíduo, como a alimentação, passa 

por interferências devido a redução da relevância do salário 

mínimo (SANTANA; SARTI, 2020), que no presente 

compromete em média 54,2% do valor na compra de cesta 

básica, o que fez este fato ser o maior índice em 12 anos. Outro 

dado inusitado é que nos últimos 12 meses o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou a alta dos 

alimentos com quase um triplo da inflação, chegando a apontar 

aumento de 29% (METALÚGICOS, 2021). 

  Sendo assim, isto corrobora com os resultados 

apresentados neste estudo, que demonstram o 

comprometimento de mais de 40% do salário mínimo destinado 

à alimentação em várias regiões do país já em 2020, e mais de 

50% em 2021, destacando-se a região Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul com as maiores médias e porcentagens deste 

comprometimento. Além disso, nota-se através da porcentagem 

de variação em 2020, na tabela 1, que em todo o ano esse dado 

ficou positivo, o que significa aumento no preço da cesta básica, 

e em 2021 (tabela 2), a maioria dessas porcentagens 

permaneceram positivas. 
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  Essa crise exteriorizada pela Covid-19 fez com que os 

números da desnutrição no mundo fossem revisados em função 

da elevação dos preços dos alimentos. Com a oscilação nestes 

preços e a alta nos custos dos itens, verifica-se um maior 

comprometimento do salário mínimo dos brasileiros destinados 

ao custo com alimentação (BACCARRIN; OLIVEIRA, 2021; 

RIBEIRO-SILVA et al., 2020). Como comprovação disso, o 

DIEESE (2021) demonstra que o salário mínimo necessário 

para suprir as necessidades da população neste momento seria 

de R$ 5.886,50, deixando perceptível que mesmo com os 

reajustes ao longo dos anos, o salário mínimo nominal ainda é 

um valor bem distante do que realmente seria necessário  

  Esse fato atinge de forma mais intensa as camadas 

sociais de maior vulnerabilidade socioeconômica, pois, visando 

a redução do gasto com alimentação em detrimento de outras 

necessidades básicas, potencializa a redução na quantidade de 

alimentos adquiridos ou se opta pela compra de gêneros 

alimentícios de menor qualidade nutricional, que apresentam 

menor custo. Em contrapartida, itens essenciais como os 

presentes na cesta básica são sacrificados pelo custo, 

comprometendo o DHAA e agravando a situação de 

insegurança alimentar e nutricional desta população, ou seja, 

alavancou-se ainda mais a expansão da fome que já vinha 

ocorrendo desde meados de 2016 (BACCARRIN; OLIVEIRA, 

2021; RIBEIRO-SILVA et al., 2020).   

  Todavia, não é legítimo atribuir o encarecimento dos 

produtos/serviços somente à atual pandemia, considerando as 

vantagens atribuídas ao agronegócio assim como o desmonte 

de políticas públicas. Comparando com governos passados, 

existiam políticas públicas responsáveis por expandir vagas de 

trabalho, havendo crescimento no consumo da população, 
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como também na inflação, mas ainda assim conseguia-se 

manter o poder de compra da classe trabalhadora. Com tudo 

isso, fica evidente que a outra parte da responsabilidade da 

atual crise, é pelo desmonte de políticas públicas que 

contribuem para manter o alcance aos alimentos com preços 

mais acessíveis e a adequação do salário mínimo acima da 

inflação, porém, o interesse vigente é o agronegócio devido sua 

produção em larga escala, exportação e, consequentemente, 

grandes lucros (ROCHA, 2020).  

  Portanto, como mostra o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) (2021), até fevereiro deste ano, a 

porcentagem da inflação vivenciada pela população com menor 

poder aquisitivo foi de 6,75%, o que representa o dobro do que 

foi sentido pelas famílias mais ricas, ou seja, restando a quem 

ganha menos arcar com a alta dos preços. Já o dado mais 

recente foi sobre o Indicador de Inflação por Faixa de Renda no 

mês de setembro, que continuou referindo maior inflação para 

as famílias de renda mais baixa (1,30%), em comparação com 

o grupo de maior renda (1,09%), sendo o maior gasto da classe 

de renda mais alta foi com despesas não tão essenciais, ao 

contrário das famílias de baixa renda, que sofreram maior 

impacto com coisas básicas, como habitação e alimentação. 

Dito isto, é possível identificar a diferença no comportamento e 

padrão de vida que se perpetuou durante a pandemia entre as 

classes sociais baixa e alta (LAMEIRAS, 2021) 

  Ainda sobre o quesito alimentação, é necessário levar 

em consideração o quanto as altas de diversos gêneros 

alimentícios influenciam negativamente no padrão de consumo 

das famílias, sendo isto um reflexo da renda insuficiente para 

garantir esses alimentos, por mais que se tenha disponibilidade. 

Por isso, volta-se a falar sobre o distanciamento social, que 
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apesar de essencial para o momento, impactou ainda mais 

negativamente na situação de pessoas que já viviam em 

vulnerabilidade socioeconômica, como 41,3% dos brasileiros 

que já estavam inseridos no mercado de trabalho informal 

desde julho de 2019, ou seja, com pouca garantia dos direitos 

trabalhistas; além da fragilidade dos vínculos empregatícios em 

decorrência da adoção de políticas que visavam reduzir a crise 

econômica de maneira ineficiente, por meio de cortes de gastos 

e incrementos nos impostos. Apesar disso tudo, esses danos 

poderiam ter sido reduzidos através ações de apoio aos 

trabalhadores que ficaram sem seu principal meio de sustento 

(RIBEIRO-SILVA et al., 2020).  

  Dentre a classe de trabalhadores bastante afetada pela 

pandemia estão os agricultores familiares, que se incluem como 

os principais fornecedores de gêneros alimentícios em alguns 

programas alimentares do governo, como o PAT que está 

inserido principalmente nos RP’s, e o PNAE, que está 

introduzido nas escolas. Assim, com a paralisação das escolas, 

o fechamento de alguns restaurantes, restrição ou até mesmo 

a paralisação das feiras livres, em razão disto houve uma 

fragmentação da cadeia alimentar, que vai desde a produção 

até a comercialização dos alimentos destes produtores. Com 

isso, houve o aumento da vulnerabilidade social, que mesmo 

não sabendo as consequências crônicas dessas formas de 

conter o vírus, é perceptível a dificuldade que a população 

passa em meio a esta situação, muitas vezes em relação à 

renda e fome do que a própria doença (RIBEIRO-SILVA et al., 

2020).  

  Como forma de amenizar esses impactos 

socioeconômicos da pandemia, instaurou-se mais um programa 

de transferência de renda, a renda emergencial ou auxílio 
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emergencial, que de fato não é o único na história do Brasil, 

pois se tem o Programa Bolsa Família (PBF) como o principal 

deles. Apesar de ambos não terem o mesmo objetivo principal, 

que no caso do PBF é a erradicação da pobreza, o auxílio 

emergencial é destinado para momentos de crise onde a 

população está declinando para a linha de pobreza devido a 

perda parcial ou total da renda, ou já está nesta linha. Todavia, 

os dois atuaram juntos em questão de critérios para inscrição 

no programa, tendo em vista que alguns deles era estar inscrito 

no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais e 

receber o PBF, e para trabalhadores (autônomos, informais e 

microempreendedores). Além disso, as pessoas poderiam se 

inscrever através de um aplicativo que foi criado 

especificamente para este programa, onde a promessa do 

governo era analisar tanto os inscritos pelo aplicativo como os 

do CadÚnico em 5 dias e fazer o pagamento em 3 dias 

(MARINS et. al, 2021). 

  Todavia, foi visto uma dificuldade muito grande para o 

recebimento do auxílio emergencial, até mesmo para quem já 

fazia parte do CadÚnico, o que causou grandes aglomerações 

nas filas dos bancos que estavam responsáveis pelo repasse 

do dinheiro, as unidades da Caixa Econômica Federal, indo 

contra às recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para a pandemia, que era o distanciamento social 

(MARINS et. al, 2021). Esse fato foi um retrato do desespero da 

população para a obtenção de uma renda que contribuísse pelo 

menos com a alimentação da família, que é um dos principais 

pontos para a sobrevivência humana, algo que também deixou 

o mundo em incerteza e o resultado foram cenas de milhares 

de pessoas indo ao supermercado para comprar alimento e 



CESTA BÁSICA: ANÁLISE DOS PREÇOS E REPERCUSSÃO DIANTE DA 
CONJUNTURA DO COVID-19 NO BRASIL 

549 
 

estocar com medo dos países não conseguirem produzir o 

suficiente para o enfrentamento da crise.   

  Ainda segundo Marins e colaboradores (2021), como 

reflexo de tudo isto, foi visto um governo despreparado, com 

baixa articulação entre os três poderes, somando-se a bases de 

cruzamentos de dados desatualizadas que inviabilizaram o 

recebimento do auxílio de parte da população que poderia ser 

elegível, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Outro 

ponto negativo foram os diversos posicionamentos do governo 

Federal contra o valor estabelecido (R$ 600) e a quantidade de 

pessoas que necessitariam, além de encorajar o não 

isolamento social. Portanto, é necessário analisar a fragilidade 

das políticas de transferência de renda, assim como as 

referentes à alimentação e nutrição, tendo em vista uma má 

gestão governamental que pode comprometer os benefícios 

financeiros disponíveis para a população mais vulnerável, bem 

como o DHAA.   

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo mostra uma alta nos preços de vários setores 

de forma muito rápida, juntamente com o crescimento do 

desemprego, o que alavancou a miséria no país. Milhares de 

pessoas perderam o seu sustento devido o isolamento social e 

tiveram que lidar com a espera de um auxílio emergencial que 

foi insuficiente para custear o básico. 

Somando-se a isto, também durante a pandemia houve 

um desmonte de políticas relacionadas à alimentação e 

nutrição, agravando a insegurança alimentar que já havia 

aumentado no Brasil e o levando novamente para o mapa da 

fome.  
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Assim, unindo todos esses fatores, é visto como 

insuficiente o valor do salário mínimo atual, uma vez que o 

comprometimento do mesmo com alimentação é em média 

maior que 50%, restando a outra metade para cobrir todas as 

outras necessidades, caso isto seja possível.  
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RESUMO: Na gestação, um aporte nutricional adequado tanto 
em quantidade como em qualidade é imprescindível para o 
melhor crescimento e desenvolvimento fetal e manutenção da 
saúde materna, evitando possíveis desfechos desfavoráveis 
para o binômio mãe e filho. Tal grupo, quando em situação de 
insegurança alimentar (IA), se tornam ainda mais vulneráveis 
nutricionalmente. Objetivou-se neste estudo verificar o grau de 
IA nas gestantes e analisar a ingestão habitual de energia, 
macro e micronutrientes destas. O estudo é um corte 
transversal de uma coorte de gestantes usuárias do Sistema 
Único de Saúde e cadastradas nas UBS de João Pessoa. Os 
dados de consumo alimentar foram coletados através de 
recordatórios de 24H e aplicada a Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar para medir a situação de segurança e de 
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IAN. Realizou-se análise descritiva das variáveis. Participaram 
da pesquisa 269 gestantes, 54,3% em SAN e 45,7% em IAN, 
sendo 30,9% em IAN leve, 9,3% em moderada e 5,6% em 
situação grave. Associação positiva foi encontrada entre 
número de moradores no domicílio e IA. Bem como, com o 
consumo de cálcio e a situação de IA. Concluiu-se que a maioria 
das gestantes estudadas se encontravam em IA e que a 
ingestão de micronutrientes estava inadequada para tal 
população. A má nutrição favorece repercussões indesejáveis 
para o binômio, devendo ser precocemente detectada e 
corrigida. 
Palavras-chaves: Gestação. Insegurança alimentar e 

nutricional. Consumo alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional é resultado do equilíbrio entre o 

consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo com 

a finalidade de suprir suas necessidades diárias (SANTOS et al, 

2017). Na gestação, a demanda de energia e nutrientes estão 

aumentadas devido às intensas mudanças fisiológicas, 

metabólicas e estruturais para o crescimento e 

desenvolvimento fetal, bem como manutenção da saúde da 

mãe e do filho (DEMARCHI et al, 2018).   

Na gestação, inadequações nutricionais da dieta podem 

comprometer a saúde da mulher e de seu filho, contribuindo 

para o aumento do risco de desenvolvimento de desfechos 

negativos, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, retenção 
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de peso pós-parto, macrossomia fetal, bem como maior risco 

de mortalidade e obesidade infantil (SILVA et al, 2018). 

Neste contexto, a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) consiste no direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficientes, 

que não comprometam o acesso às outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 

(BRASIL, 2006). 

Contudo, a Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN), 

nas últimas duas décadas, vem sendo considerada um 

importante problema de saúde pública, cuja prevalência nos 

países em desenvolvimento permanece em alta, estimando-se 

que em 150 países uma a cada dez pessoas vivem em situação 

de fome (UNICEF, 2021). Alguns dos pilares que podem levar 

a uma situação de insegurança alimentar são: a falta de acesso 

ao alimento adequado, a utilização inadequada desses 

alimentos e indisponibilidade dos alimentos. Diversos aspectos 

contribuem para o agravo dessa situação, como o aumento dos 

preços das cestas básicas nos supermercados, que vem 

afetando diversas famílias, e a pandemia do COVID-19 

instalada no Brasil a partir de março de 2020 (PEDRAZA et al., 

2021). 

Segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança 

Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 

desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e 

Segurança Alimentar, 9% dos domicílios convivem e enfrentam 

a forma mais grave de insegurança, ou seja, 19 milhões de 
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brasileiros passam fome. Além disso, as mulheres são as mais 

afetadas, onde 11% dos lares chefiados pelas mesmas estarem 

em insegurança alimentar grave (VIGISAN, 2021). Vale 

ressaltar que este quadro durante a gravidez pode ser 

devastador pois a escassez de alimentos e uma má 

alimentação pode favorecer o desenvolvimento de desfechos 

desfavoráveis para o binômio mãe e filho (DEMÉTRIO et al, 

2020). 

Entretanto, apesar da IAN, os padrões alimentares nas 

últimas décadas vêm mudando com aumento do consumo de 

alimentos ultraprocessados bem como a diminuição da ingestão 

de alimentos in natura que aumenta o risco do desenvolvimento 

de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), que são 

fatores de risco importantes no período gestacional. Além disso, 

esse novo padrão alimentar pode desencadear deficiências 

nutricionais pela baixa ingestão de micronutrientes, os quais 

são necessários para o crescimento e desenvolvimento 

adequados do feto, menor risco de anomalias fetais, 

nascimento a termo e peso adequado ao nascer (GOMES et al, 

2017).  

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como 

objetivo geral avaliar o consumo de micronutrientes em 

gestantes do Município de João Pessoa e a associação deste 

com a insegurança alimentar. Como objetivo específico, o 

estudo busca estimar a ingestão habitual de energia, 

macronutrientes e micronutrientes das gestantes participantes, 

bem como avaliar a adequação dos mesmos de acordo com o 

grau de segurança e insegurança alimentar. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata-se de um recorte de uma coorte intitulada 

“Relação de causa e efeito entre insegurança alimentar e 

condições de saúde, alimentação e qualidade de vida”, 

financiado pela CNPQ no edital Universal n° 427725/2016-0. 

Onde foram recrutadas 269 gestantes e 139 mulheres não 

gestantes no município de João Pessoa. 

Para o presente trabalho, foram utilizados os dados das 

269 gestantes, todas usuárias do Sistema Único de Saúde 

(SUS), cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde da Família 

e residentes do município de João Pessoa, recrutadas de forma 

aleatória a partir de seus cadastros. Como critério de inclusão 

temos: ser maior de 18 anos, estar gestante, independente do 

período de gestação que a mesma se encontra, mas que a 

gestação esteja com desenvolvimento normal. Não houve 

inclusão das gestantes que apresentem problemas 

psiquiátricos, neurológicos, metabólicos ou que possuam 

alguma dificuldade de comunicação. 

Os dados foram coletados através de uma primeira visita 

às Unidades Básicas de Saúde da Família do município de João 

Pessoa em 2019, sendo em seguida realizadas visitas 

domiciliares. Devido a situação pandêmica da COVID-19 em 

2020, as entrevistas tiveram continuidade via telefone. Para 

avaliação do consumo alimentar e dietético foram aplicados 

dois Recordatórios de 24 horas (R24h) por entrevistadores 

devidamente treinados, onde as gestantes responderam dados 

que incluem: hora, identificação do alimento e/ou bebidas 

consumidas; as características detalhadas dos alimentos como 
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o tipo, ingredientes que compõem as preparações, marca, 

forma de preparo e identificação da quantidade consumida, de 

acordo com o tamanho da porção e medidas caseiras.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

de Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba e foram realizados todos os procedimentos 

de acordo com a regulamentação de pesquisa envolvendo 

seres humanos. Todas as gestantes que participaram da 

pesquisa receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que assinaram antes de iniciar a pesquisa. Em 

nenhum momento foi restringido o direito das participantes de 

se retirarem da pesquisa, deixando claro que não haveria 

nenhum prejuízo as mesmas. 

Os recordatórios foram convertidos em valores de 

nutrientes com o auxílio do software Vivanda® e ainda, a Tabela 

de Composição de Alimentos (TACO, 2014) e a Tabela 

Brasileira de composição de alimentos (TBCA, 2020) para 

alimentos que não constaram no software. A estimativa da 

ingestão habitual dos nutrientes foi realizada de acordo com o 

sexo e a idade com o ajuste pela variabilidade intra e 

interpessoal, utilizando-se o método desenvolvido por 

Haubrock et al (2011), também conhecido como Multiple Source 

Method (MSM). Posteriormente, os nutrientes foram ajustados 

pela energia de acordo com o método dos resíduos. 

A Segurança Alimentar das gestantes foi analisada 

utilizando a escala de medida de IA adaptada para o Brasil, 

chamada Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) 

(SEGALL-CORRÊA et al, 2014), com o intuito de mensurar a 

disponibilidade e o acesso de alimentos. De acordo com as 
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pontuações da EBIA, as mulheres que obtiveram 0 pontos 

foram classificadas em situação de segurança alimentar 

durante a gravidez; insegurança alimentar leve (1 a 4 pontos), 

insegurança alimentar moderada (5 a 9 pontos) e insegurança 

alimentar grave (10 a 14 pontos) também foram determinados 

(SEGALL-CORRÊA et al, 2014). 

Por fim, as informações coletadas foram tabuladas no 

programa Excel® e posteriormente analisados Statistical 

Package for the Social Science (SPSS 20). Aplicou-se o teste 

de normalidade Kolmogorov-Smirnov e da homogeneidade da 

variância, pelo teste de Levene. Os dados foram submetidos à 

análise descritiva para as variáveis categóricas, teste de 

correlação de Pearson entre as variáveis quantitativas de 

consumo alimentar e o grau de insegurança alimentar; teste t 

Student para comparação das médias de ingestão de 

macronutrientes e micronutrientes nos grupos de segurança 

alimentar e insegurança alimentar.  

Para verificar as diferenças entre as prevalências de 

inadequação de nutrientes com o grau de insegurança 

alimentar, realizou-se o teste de qui-quadrado, seguido pelo 

teste exato de Fisher. Para as variáveis categóricas foram feitas 

tabelas de frequência e para as variáveis contínuas foram 

descritas pelas medidas de tendência central e de dispersão.  

As estatísticas de todas as variáveis são apresentadas 

com intervalos de confiança de 95%. As relações entre as 

variáveis foram observadas pelos testes de associação qui-

quadrado e exato de Fisher, no caso das medidas categóricas 

e medidas de correlação para as medidas contínuas. O nível de 
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significância considerado aceitável foi de p< 0,05 para todas as 

análises. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1.  Distribuição de gestantes Usuárias do Sistema único 

de Saúde segundo variáveis sócio-econômicas, de 

escolaridade e quantitativo de residentes por domicílio na 

cidade de João Pessoa, 2019. 

Variáveis                      n 
                     

% 

Idade   

Até 30 anos 167 62,3 

Mais de 30 anos 101 37,7 

Estado civil   

Com companheiro 197 73,2 

Sem companheiro 72 26,8 

Ocupação   

Com ocupação 136 50,6 

Sem ocupação 133 49,4 

Escolaridade   

analfabeta 33 12,3 

ensino fundamental 66 24,5 

ensino médio 147 54,6 

superior 23 8,6 

Número de moradores   

Até 3 moradores 145 53,9 

Mais de 3 moradores 124 46,1 

   

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Do total de 269 participantes, 62,3 % das mulheres 

tinham mais de 30 anos e 37,7 % tinham até 30 anos. Dessas, 

73,2% viviam com o companheiro e ao serem questionadas 
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sobre sua ocupação, a maioria (50,6%) estavam ativas/com 

ocupação. Com relação ao nível de escolaridade, 54,6% 

apresentavam ensino médio completo; 24,5% realizaram o 

ensino fundamental, 12,3% foram consideradas analfabetas e 

a minoria (8,6%) possuíam ensino superior completo. 

Considerando o quantitativo de indivíduos por domicílio, 53,9% 

residiam em lar com até 3 moradores e 46,1% conviviam com 

mais de 3 moradores em domicílio (Tabela 1). 
 

A prevalência de insegurança alimentar foi de 45,7%; 

destes, 30,8% das gestantes estão em situação de IA leve; 

9,3% em situação de IA moderada e 5,6% em IAN grave (Figura 

1). Dados semelhantes foram observados no estudo de coorte 

no Acre, cujos resultados foram de 24,6 % das gestantes com 

insegurança alimentar leve, 4,8% moderada e 5,4 % grave 

(RAMALHO et al, 2020). Comparando dados do levantamento 

nacional com os das gestantes do nosso estudo, vimos que a 

prevalência de gestantes em IA foi inferior à estimada pelo 

VigiSAN para população brasileira (55,2%). Já a forma mais 

grave de insegurança também teve valores inferiores, tanto em 

relação percentual nacional (9%) como região nordeste (13,8%) 

((VIGISAN, 2021). 
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Figura 1. Famílias de gestantes em situação de segurança 

alimentar e insegurança alimentar em seus três níveis de 

acordo com a EBIA. João Pessoa, 2019. 

 
       Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A insegurança alimentar pode ser dividida em três níveis: 

a IA leve quando há preocupação/incerteza quanto acesso a 

alimentos no futuro próximo; IA moderada quando há restrição 

na quantidade alimentos entre os adultos e a IA grave quando 

há redução quantitativa de alimentos também entre as crianças, 

ou seja, a falta de alimentos para todos os moradores do 

domicílio (IBGE, 2020). 

Na tabela 2, os perfis sociodemográficos e econômicos 

estão categorizados de acordo com o grau de insegurança 

alimentar e nutricional (IAN) das gestantes. Foi observada uma 

associação positiva para a quantidade de moradores em 

domicílio (p=0,005), sendo a frequência de IA grave maior nos 

domicílios com mais de 3 moradores. Contudo, não existiu 

associação da IAN com as demais variáveis apresentadas. 

Nosso estudo não corroborou com os resultados da pesquisa 

desenvolvida por Ramalho et al (2020), no qual o aumento da 

insegurança alimentar esteve associado a condições 

54,3

30,8

9,3 5,6

Segurança alimentar Insegurança alimentar leve

Insegurança alimentar moderada Insegurança alimentar grave
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socioeconômicas e demográficas mais desfavoráveis.  

Segundo o estudo, as mulheres em situações de IA mais graves 

apresentaram menor escolaridade, menor renda familiar, 

tinham idade menor que 18 anos e não tinham um parceiro 

(RAMALHO et al, 2020). Acreditamos que pelo tamanho 

amostral da nossa pesquisa (n=269) quando comparado com a 

pesquisa acima citada (n= 1194) não tenha sido possível 

evidenciar estas associações. Somado a isto, existem as 

diferenças regionais que juntamente com questões de natureza 

sociodemográficas podem refletir no agravamento nas 

condições de acesso aos alimentos entre as regiões (VIGISAN, 

2021). 

 

Tabela 2. Relação do perfil sociodemográfico e econômico com 

a insegurança alimentar de mulheres gestantes. João Pessoa – 

PB, 2019 (n=269). 

  

Seguranç

a 

Inseguranç

a 

Inseguranç

a 

Inseguranç

a  

Variáveis  alimentar 

alimentar 

leve 

alimentar 

moderada 

alimentar 

grave p * 

  (%) (%) (%) (%)  

       

Quantidade 

de 

moradores 

por 

domicilio      

0,00

5 

Até 3 

moradores  58,2 56,6 44,0 13,3  

Mais de 3 

moradores  41,8 43,4 56,0 86,7  
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Faixa etária      

0,72

9 

Menor que 

30 anos  63,7 63,4 52,0 60,0  

Igual ou 

maior que 30 

anos  36,3 36,6 48,0 40,0  

Estado civil      

0,93

3 

Com 

companheiro  73,3 73,5 84,0 53,3  

Sem 

companheiro  26,7 26,5 16,0 46,7  

Ocupação      

0,31

9 

Com 

ocupação 

ativa  51,4 55,4 36,0 40,0  

Sem 

ocupação  48,6 44,6 64,0 60,0  

Escolaridad

e      

0,06

8 

Analfabeto             20,0  10,3                  8,4     32,0 

Ensino fundamental        33,3            21,2           28,9     24,0 

Ensino médio            46,7  58,9           51,8     44,0 

Ensino superior              0,0    9,6           10,8       0,0 

 

Dados da pesquisa, João pessoa, Paraíba, Brasil, 2019 *Teste Qui-

Quadrado. 

 

A tabela 3 relaciona o consumo alimentar de macros e 

micronutrientes com a IA das gestantes, nas categorias de 

segurança alimentar e insegurança alimentar e a adequação 

dos nutrientes. Das 231 gestantes analisadas, 122 (52,81%) 

encontraram-se em segurança alimentar e nutricional, 
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enquanto que 109 gestantes (47,19%) estão em insegurança 

alimentar e nutricional.  

 

Tabela 3. Relação do consumo e adequação de macro e 

micronutrientes, de acordo com a situação de segurança e 

insegurança alimentar em mulheres gestantes. João Pessoa – 

PB, 2019 (n=231). 
Variáveis Segurança Alimentar                       Insegurança alimentar 

 M ± DP EA

R/AI

* 

Adequa

ção 

EAR/ 

AI* 

M ± DP EAR/

AI* 

Adequa

ção 

EAR/ 

AI* 

Energia (kcal) 17,9 ± 34,9 - - 17,6±28,4 - - 

Carboidrato(g) 238,3 ± 37,4 135 176,5% 236,1±34,4 135 174,8% 

Proteína(g) 79,4 ± 15,8 71* 111,8% 78,0±13,6 71* 109,8% 

Lipídeo(g) 59,4 ± 16,6 29 99,7% 57,9±13,3 29 98,5% 

Colesterol(mg) 306,5 ± 10,0 300 102,1% 306,8±10,3 300 102,2% 

Fibras(g) 20,9 ± 2,1 28* 74,7% 20,9±2,3 28* 74,6% 

Cálcio (mg) 502,5 ± 20,1 800 62,8% 449,6±15,4 800 56,2% 

Ferro (mg) 8,10 ± 2,2 22 36,8% 8,1±1,9 22 36,9% 

Potássio (mg) 1892 ± 42,5 290

0* 

65,2%* 1854±38,4 2900* 63,9%* 

Magnésio(mg) 183,3 ± 42,7 300 61,1% 180,4±34,5 300 60,1% 

Zinco (mg) 8,5 ± 0,9 9,5 89,4% 8,4±0,9 9,5 88,4% 

Selênio (µg) 24,9 ± 9,9 49 50,8% 24,3±9,3 49 49,7% 

Vit D (µg) 47,7 ±40,8 10 477,1% 43,5± 31,8 10 435,0% 

Vit B12 (µg) 2,2 ±4,4 2,2 101,4% 1,9 ± 2,0 2,2 88,2% 

Fonte: Dados da pesquisa, João pessoa, Paraíba, Brasil, 2019 *Teste-t 

Student para igualdade de médias; Dietary Reference Intakes. 

 

Um fato que chama muito atenção nesta pesquisa é que 

quando analisado o consumo alimentar dessas mulheres, 

observou-se que os valores não diferiram estatisticamente 

mesmo quando estratificadas pela presença ou não da IA no 
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domicílio (p=0,582). Resultado semelhante foi visto em um 

estudo transversal com gestantes atendidas pela rede pública 

de saúde de Maceió, tendo como possível justificativa a 

homogeneidade socioeconômica do grupo, visto não terem sido 

observadas diferenças significativas quanto a esse perfil 

quando as gestantes foram comparadas. Somado a isso, a 

utilização da EBIA reflete uma medida relativa da situação 

experimentada pelos indivíduos que vivem em um mesmo 

domicílio, não sendo uma medida individual de insegurança 

alimentar (FERREIRA et al, 2016). 

Quanto ao consumo de macronutrientes foi observado 

uma ingestão diária de carboidratos acima do preconizado para 

esta população em ambos os grupos, o que aponta para o 

elevado consumo de alimentos ricos em carboidratos, com 

elevada densidade energética e consumo inadequado de frutas 

(GALINDO et al, 2021). Para as proteínas, o consumo mostrou-

se ligeiramente acima da faixa de adequação recomendada 

pela OMS (95-105%) (IOM, 2005). Apesar de o estudo 

desenvolvido por Galindo et al (2021) mostrar uma redução do 

consumo de alimentos proteicos em indivíduos em situação de 

IA, no nosso estudo os resultados relacionam-se a mulheres 

gestantes; no qual existe uma maior preocupação acerca da 

alimentação, em especial por estarem em acompanhamento do 

pré-natal. Ademais, 15% do grupo estudado estão em situação 

de insegurança alimentar moderada/grave em contrapartida no 

estudo acima citado a prevalência foi de 27,7% de IA 

moderada/grave, o que justifica a diferença dos resultados. 

Nesta pesquisa, observou-se baixo consumo de fibras 

alimentares em ambos os grupos, quando comparado com o 
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preconizado (28g/dia) (IOM, 2005). Corroborando com o estudo 

de Ferreira et al, realizado com gestantes do município de 

Maceió, encontrou-se que o consumo médio de fibras foi de 

14,6 %, podendo estar relacionado ao baixo consumo 

principalmente de frutas, legumes e verduras. Uma maior 

ingestão de fibra alimentar materna durante a gestação pode 

auxiliar no ganho de peso gestacional adequado, reduzir a 

intolerância à glicose gestacional e distúrbios hipertensivos, 

prevenir a constipação e ainda contribui para diversidade 

intestinal microbiana (ZERFU; MERFU, 2019). 

No que se refere ao consumo dos micronutrientes 

analisados nesse estudo, apenas a vitamina D se encontrou 

acima do nível máximo tolerável de ingestão, proposto pelas 

DRIs (IOM, 2011). O consumo elevado desta vitamina, pode 

interferir no metabolismo do cálcio levando a hipercalciúria com 

formação de cálculos renais e ainda induzir o acúmulo de cálcio 

na placenta aumentando o risco de parto prematuro (OMS, 

2017). Importante considerar também sobre o impacto negativo 

da deficiência de vitamina D em gestantes. Em uma revisão 

sistemática publicada por Pligt et al (2018), os efeitos adversos 

são percebidos para o binômio mãe e filho. Dentre as 

complicações maternas, elenca-se maior risco de desenvolver 

pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, infecção e parto cesáreo 

de urgência. Já para o bebê, maior risco de nascer pequeno 

para idade gestacional, hipocalcemia neonatal e raquitismo 

(PLIGT et al, 2018). 

Quanto ao consumo alimentar de Cálcio e Ferro foram 

observadas neste estudo médias de consumo aquém das 

recomendações. Vale ressaltar que o único nutriente que 
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apresentou associação positiva com a IA foi o cálcio. Diante 

disso, a gravidez é o período em que as necessidades diárias 

de cálcio estão aumentadas se tornando imprescindível uma 

ingestão adequada para manutenção do equilíbrio materno e 

desenvolvimento fetal. A deficiência de Cálcio pode aumentar o 

risco de pré-eclâmpsia, reabsorção óssea materna e 

mineralização inadequada do tecido ósseo fetal (FAIENZA et al, 

2019; HOFMEYER et al, 2019). Tem-se ainda que a ingestão 

de cálcio em gestantes com IAN foi inferior (449,6 mg/dia) a das 

mulheres em situação de SAN (502,5 mg diárias), ressaltando 

a vulnerabilidade a que estão expostas as gestantes que 

enfrentam algum grau de insegurança alimentar (FERREIRA et 

al, 2016). 

O consumo de ferro encontra-se também abaixo do 

preconizado (27 mg/dia) para esta fase da vida na amostra 

estudada e ainda, não houve diferença entre os valores de 

ingestão desse mineral quando comparado às gestantes em 

segurança ou insegurança alimentar (SA 8,10 ± 2,20); (IA 8,11 

± 1,94). A deficiência de ferro está associada a resultados 

adversos da gravidez, incluindo aumento de doenças maternas, 

baixo peso ao nascer, parto prematuro, restrição de 

crescimento intrauterino e comprometimento cerebral do feto 

(GEORGIEFF, 2020). 

Adicionalmente, valores de consumo médio de 

micronutrientes como potássio, magnésio, zinco e selênio 

encontram-se abaixo das recomendações em ambos os 

grupos. Uma pesquisa evidenciou que o peso ao nascer e a 

idade gestacional ao nascimento foram maiores e a frequência 

de pré-eclâmpsia grave foi menor em gestantes com menores 
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consumos de sódio e maiores ingestões de potássio (YILMAZ 

et al, 2017). Já a deficiência de zinco na gravidez tem sido 

associada à imunidade prejudicada, trabalho de parto 

prolongado, partos prematuros e pós-termo, retardo de 

crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e hipertensão 

induzida pela gravidez (WHO, 2021). 

Somado a isto, foi observado no nosso estudo consumo 

inadequado de vitamina B12. Sabe-se que a deficiência de 

cobalamina durante a gravidez é bastante comum, 

principalmente em países em desenvolvimento, e baixos níveis 

sanguíneos dessa vitamina durante a gestação estão 

fortemente associados ao parto prematuro, à pré-eclâmpsia e a 

redução no desenvolvimento neuro-cognitivo (ROGNE et al, 

2017). 

Como podemos observar na Tabela 4, a maioria das 

gestantes encontra-se com a ingestão diária de micronutrientes 

inadequada, o que pode ser favorecido por mudanças no 

padrão alimentar. Análises e pesquisas de orçamento familiar 

mostraram que há uma tendência crescente por consumo de 

alimentos ultraprocessados, especialmente nos países de 

renda média como o Brasil (IBGE, 2020). Esta tendência maior 

de consumo de alimentos industrializados e menor de alimentos 

in natura, incorporando um padrão alimentar que privilegia 

alimentos processados e ultraprocessados, ricos em açúcar, 

gordura, sódio, aditivo e baixo teor de fibra, proteína, 

micronutrientes e compostos bioativos, pode levar a um balanço 

energético positivo que a longo prazo favorece a alterações 

metabólicas e mudanças na composição corporal do indivíduo 

(ROHATGI et al, 2017). No período perigestacional, o ganho de 
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peso ponderal excessivo, bem como o estado nutricional 

materno de sobrepeso ou obesidade pode resultar em 

desfechos desfavoráveis a curto e longo para o binômio mãe e 

filho (ROHATGI et al, 2017). 

Além disso, durante a pandemia foi visto que ficou 

comprometida a oferta e demanda de alimentos. O poder de 

compra foi reduzido, bem como a capacidade de produzir e 

distribuir os alimentos (ALPINO et al., 2020). E ainda, a IA 

aumentou o consumo de alimentos industrializados, esses 

alimentos são frequentemente mais acessíveis do ponto de 

vista de custo e reduziu em 85% o consumo de alimentos 

saudáveis nos domicílios entrevistados durante a pandemia 

(GALINDO et al, 2021). 

 

Tabela 4. Número de gestantes com consumo de 

micronutrientes de acordo com a Estimated Average 

Requirement (EAR), Recommended Dietary Allowances (RDA), 

Adequate Intake (AI) e Tolerable Upper Intake Levels (UL). João 

Pessoa – PB, 2019 (n=231). 

Micronutrie

ntes 

EAR

/AI* 

RDA/

AI* 

UL Cons

umo ≥ 

EAR/

AI* 

Cons

umo a 

baixo 

< 

EAR/ 

AI* 

Cons

umo ≥ 

RDA/

AI* 

Cons

umo 

entre 

a 

EAR 

e a 

RDA 

Consu

mo 

>UL 

Cálcio (mg) 800 1000 2,500 3 222 0 6 0 

Ferro (mg) 22 27 45 0 231 0 0 0 
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Potássio 

(mg) 

2900

* 

2900* - 6* 225* 5* - - 

Magnésio 

(mg) 

300 360 350 1 229 0 1 0 

  

Zinco (mg) 9,5 11 40 27 195 0 9 0 

  

Selênio 

(µg) 

49 60 400 3 226 0 2 - 

  

Vit D (µg) 10 15 100 8 30 27 166 19 

 

Vit B12 

(µg) 

2,2 2,6 - 11 169 37 14 - 

 

Fonte: Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium (2019); Dietary 

Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and 

Fluoride (1997); Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, 

Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline 

(1998); Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and 

Carotenoids (2000); Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, 

Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, 

Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001). 

 

 CONCLUSÕES 

A maioria das famílias vivem e enfrentam a situação de 

insegurança alimentar e nutricional, mostrando que as mesmas 

possuem limitações quanto ao acesso a alimentos de qualidade 

e em quantidades adequadas, sendo está uma situação grave 

quando se trata principalmente de famílias com gestantes. 

A ingestão diária de micronutrientes esteve abaixo da 

recomendação, sendo necessário, portanto, intervenções 

https://www.nap.edu/catalog/25353/dietary-reference-intakes-for-sodium-and-potassium
https://www.nap.edu/catalog/25353/dietary-reference-intakes-for-sodium-and-potassium
https://www.nap.edu/catalog/5776/dietary-reference-intakes-for-calcium-phosphorus-magnesium-vitamin-d-and-fluoride
https://www.nap.edu/catalog/5776/dietary-reference-intakes-for-calcium-phosphorus-magnesium-vitamin-d-and-fluoride
https://www.nap.edu/catalog/5776/dietary-reference-intakes-for-calcium-phosphorus-magnesium-vitamin-d-and-fluoride
https://www.nap.edu/catalog/6015/dietary-reference-intakes-for-thiamin-riboflavin-niacin-vitamin-b6-folate-vitamin-b12-pantothenic-acid-biotin-and-choline
https://www.nap.edu/catalog/6015/dietary-reference-intakes-for-thiamin-riboflavin-niacin-vitamin-b6-folate-vitamin-b12-pantothenic-acid-biotin-and-choline
https://www.nap.edu/catalog/9810/dietary-reference-intakes-for-vitamin-c-vitamin-e-selenium-and-carotenoids
https://www.nap.edu/catalog/9810/dietary-reference-intakes-for-vitamin-c-vitamin-e-selenium-and-carotenoids
https://www.nap.edu/catalog/10026/dietary-reference-intakes-for-vitamin-a-vitamin-k-arsenic-boron-chromium-copper-iodine-iron-manganese-molybdenum-nickel-silicon-vanadium-and-zinc
https://www.nap.edu/catalog/10026/dietary-reference-intakes-for-vitamin-a-vitamin-k-arsenic-boron-chromium-copper-iodine-iron-manganese-molybdenum-nickel-silicon-vanadium-and-zinc
https://www.nap.edu/catalog/10026/dietary-reference-intakes-for-vitamin-a-vitamin-k-arsenic-boron-chromium-copper-iodine-iron-manganese-molybdenum-nickel-silicon-vanadium-and-zinc
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dietéticas durante o pré-natal, buscando reduzir o risco do 

desenvolvimento de desfechos negativos tanto gestacionais 

como perinatais. 

Por fim, é imprescindível o planejamento de ações que 

promovam e apoiem a construção de práticas alimentares 

adequadas considerando seu contexto social e cultural, visto 

que a gestação é um período de vulnerabilidade nutricional. 
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RESUMO: Os países subdesenvolvidos são provavelmente os 
mais afetados pela pandemia COVID-19, provocando aumento 
da pobreza e com isso o grau da Insegurança Alimentar a qual 
é ligada diretamente a questão de econômica. Com isso, 
objetivou-se avaliar a prevalência e fatores associados da 
insegurança alimentar e nutricional familiar de pré-escolares de 
de uma creche de um município paraibano. Logo, consiste em 
um estudo transversal realizado em pré-escolares em uma 
cidade da Paraíba no qual  foram utilizados dois instrumentos 
de coleta a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e um 
questionário socioeconômico. Os dados foram tabulados na 
planilha do Microssoft Office Excel e análise estatística no o 
Statistical Package for the Social Sciences 20.0. Por fim, 
revelou-se que apenas 5 (8,5%) das famílias avaliadas 
possuem Segurança alimentar, enquanto 27 (45,8%) delas 
enquadram-se na IA leve, 10 (16,9%) IA moderada e 17 (28,8%) 
IA grave. Além disso, o baixo grau de escolaridade do 
responsável apresenta maior relação com nível B de Segurança 
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Alimentar e Nutricional dos pré-escolares que corresponde ao 
nível de Insegurança Alimentar moderada/grave. Os achados 
deste estudo sugerem a necessidade da articulação entre os 
diversos setores, políticas e programas sociais objetivando a 
criação e/ ou revisão de estratégias, afim de reduzir os impactos 
na saúde desse grupo vulnerável. 
Palavras-chave: Pandemia. Segurança Alimentar e nutricional.  

Pré-escolares. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os países subdesenvolvidos são provavelmente os 

principais afetados pela escassez de alimentos na pandemia da 

COVID-19, situação ainda mais acentuada pela elevação dos 

preços dos alimentos e crescimento do desemprego, o que 

provoca sem precedentes o aumento da pobreza, e 

consequentemente, problemas físicos e mentais. Além de 

fenômenos como enchentes e secas contribuírem ainda mais 

para o agravamento da crise  (RIBEIRO-SILVA et al., 2020; 

PASLAKIS, DIMITROPOULOS, KATZMAN, 2020; Organização 

Internacional do Trabalho, 2020a; Organização Internacional do 

Trabalho 2020b). Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a 

recessão global que a pandemia induziu é a crise mais grave 

da economia global, provocando efeitos sociais e econômicos 

(SMITH, WESSELBAUM, 2020). 

A Insegurança Alimentar (IA) está atrelada a situações 

decorrentes da falta de alimentação adequada provocando 

fome e desnutrição e está ligada diretamente às questões de 

renda (NASCIMENTO, ANDRADE, 2010). A IA  antes da 

pandemia afetava em torno de 821 milhões de pessoas no 

mundo, já no Brasil esse número era cerca de 22,6% da 

população sendo 3,2% de grau grave (FAO et al, 2018; IBGE, 
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2014), expressando acesso limitado ou incerto à qualidade 

nutricional. Entre as crianças, a taxa de IA com as escolas 

fechadas e as famílias desempregadas tendem a disparar 

causando impacto significativo no seu bem estar, abrangendo 

piores resultados emocionais, nutricionais e comportamentais 

(KINSEY E, KINSEY D, RUNDLE, 2020). 

A desigualdade social, como esperado, mostrou ser um 

efeito negativo da pandemia da COVID-19 no Brasil, tendo 

como resultado o aumento da IA grave para 19% nas famílias 

desempregadas ou endividadas em razão da pandemia, com 

maior frequência nas regiões norte e nordeste, impactando na 

crise econômica e política dos direitos humanos, na saúde e 

alimentação (REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM 

SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, 2021).  

Dessa forma, como a pandemia COVID-19 exerce carga 

desproporcional sobre a famílias com crianças de baixa renda, 

este artigo objetivou avaliar a prevalência e fatores associados 

à insegurança alimentar e nutricional familiar de pré-escolares 

de uma creche de um município paraibano. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo transversal, cuja população 

compreendeu pré-escolares de 2 a 6 anos.  O estudo foi 

desenvolvido durantes os meses de maio e junho de 2021 em 

uma creche da rede pública da cidade de Cabedelo, Paraíba, 

que possui uma população de 69.773 habitantes (IBGE, 2021).    

Deste modo, o estudo foi realizado com os pais ou responsáveis 

dos pré-escolares,sendo a resposta aos questionários facilitada 

por funcionários da escola devidamente treinados acerca do 

instrumento. 



AVALIAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PRÉ-

ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO  

578 
 

Assim, foram utilizados dois instrumentos para a coleta: 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e um 

questionário socioeconômico.  

O EBIA é uma escola que classifica as famílias na 

insegurança alimentar nutricional (IAN) em níveis: 0 pontos 

familia em segurança alimentar, 1-5 pontos insegurança 

alimentar (IA) leve, 6-9 pontos IA moderada e 10-14 pontos IA 

grave (BRASIL, 2014). 

 Neste sentido, com o  total de 101 questionários 

coletados na escola,  42 foram excluídas da amostra, por 

preenchimento incompleto na identificação, dos dados 

socioeconômicos e/ou na escala EBIA, contabilizando assim 

uma amostra de 59 famílias. 

Com relação à subdivisão em nível A e B de insegurança 

alimentar e nutricional realizada neste estudo, foram agrupados 

para o nível A: segurança alimentar e insegurança alimentar 

leve, já para o nível B, foram classificados os grupos de 

insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar 

grave.   

O questionário socioeconômico foi composto por três 

partes, a primeira sobre informações da criança, como: gênero, 

data de nascimento e ano escolar. A segunda parte composta 

por informações sobre o responsável, gênero, idade, grau de 

parentesco com a criança e grau de escolaridade; na última 

parte do questionário foram consideradas questões 

socioeconomicas de relevância, como renda familiar 

quantidade de pessoas residiam e dependiam da renda no 

mesmo domicílio, alterações na renda familiar durante a 

pandemia, e perguntas sobre o recebimento de kit de alimentos 

e/ou auxilio emergencial.  
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Para a análise do instrumento de abordagem quantitativa 

os dados coletados foram tabulados na planilha eletrônica 

Microsoft Office Excel 2007 e posteriormente transferidos para 

outro software para análise estatística, o Statistical Package for 

the Social Sciences 20.0 (SPSS) versão para estudantes. 

Para o início da análise dos dados realizou-se uma 

descritiva das variáveis do estudo, com a medida de frequência 

absoluta e relativas (proporção e porcentagem). Ainda, como 

descrição dos dados foi feita uma análise gráfica, dos principais 

resultados dos constituintes da amostra, a fim de melhor 

apresentar os resultados. 

Após análise da normal uma idade dos dados por meio 

do Teste Kolmogorov-Smirnov (n=59) constatou-se que os 

dados não apresentam normalidade, ou seja, p<0,05, desta 

forma, podendo-se proceder com a aplicação de testes não-

paramétricos. 

Foi aplicado método estatístico de independência, teste 

qui-quadrado, no intuito de verificar a independência entre duas 

variáveis de qualquer tipo que se apresentassem agrupadas 

numa tabela de contingência. O nível de significância adotado 

foi de 5%.  

O presente projeto foi submetido à avaliação do Comitê 

de Ética e Pesquisa, através do envio do projeto à Plataforma 

Brasil, sendo aprovado (CAAE: 42686421.9.0000.5178). Para a 

realização do estudo proposto foram obedecidos todos os 

critérios estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa com seres 

humanos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
       

A IA é acentuada quando associa-se à diminuição da 

qualidade da dieta, a redução da quantidade de alimentos 

consumidos pela família. Observa-se inicialmente o declínio 

quantitativo do consumo pelos adultos a fim de manter a 

quantidade de alimentos consumidos pelas crianças. Assim 

sendo, na situação mais grave de IA há declínio qualitativo e 

quantititativo do consumo de alimentos tanto pelos adultos, 

quanto pelas crianças habitantes do domicílio (POBLACION et 

al. 2014).  

Fizeram parte desse estudo 59 famílias com crianças 

entre 2 a 6 anos residentes no Município de Cabedelo do 

Estado da Paraíba, onde 32 (54,2%) das famílias apresentaram 

nível A de Segurança Alimentar e Nutricional e 27 (45,8%) nível 

B como disposto no seguinte gráfico (Figura 1). 

Ademais, aplicando os resultados em um gráfico (Figura 

2) para ilustrar o grau de IAN, identificou-se que apenas 5 

(8,5%) das famílias avaliadas possuem Segurança alimentar, 

enquanto 27 (45,8%) delas enquadram-se na IA leve, 10 

(16,9%) IA moderada e 17 (28,8%) IA grave.   
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Figura 1. Prevalências de Segurança Alimentar e Nutricional 

em famílias de pré-escolares  de uma creche de um município 

do Estado da Paraíba, 2021. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com estudos do IBGE, no ano de 2004 a 

prevalência de segurança alimentar era de 65,1% dos 

domicílios nacionais, crescendo para 69,8% em 2009, e para 

77,4% em 2013, já em 2017-2018 esse percentual caiu para 

63,3% (IBGE, 2020). Dados esses, que quando comparados 

aos da população em estudo revelam o quão preocupante é a 

situação socioeconômica atual e o impacto da mesma sobre o 

consumo necessário de alimentos por essas famílias. 
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Figura 2. Prevalências de Segurança Alimentar e Nutricional 

em famílias de pré-escolares residentes de um município do 

Estado da Paraíba, 2021. 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

              

Da quantidade total de famílias, 28 (47,5%) eram 

constituídas por crianças do sexo masculino e 31 (47,5%) do 

sexo feminino. 

Referente ao perfil dos responsáveis que responderam 

ao questionário  encontrou-se 18 (30,5%) do sexo masculino, 

sendo igualmente distribuídos em níveis A e B de SAN e 41 

(69,5%) do sexo feminino correspondendo 23 (56,10%) ao nível 

A e 18 (43,9%) ao nível B.    

Quanto ao grau de escolaridade, 4 (6,8%) são não 

alfabetizados, 25 (42,4%) possuem Ensino Fundamental 
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Incompleto, 5 (8,5%) Ensino Fundamental Completo, 6 (10,2%) 

Ensino Médio Incompleto, 18 (30,5%) Ensino Médio Completo, 

0 (0%) Ensino Superior e 1 (1,7%) Pós-graduação. 

Classificando esses grupos em Nível A e B de SAN, 

obteve-se os seguintes resultados: no grupo dos não 

alfabetizados 1 (25%) enquadram-se no nível A e 3 (75%) nível 

B, Ensino fundamental Incompleto 12(48%) nível A e 13 (52%) 

nível B, Ensino Fundamental Completo 3(60%) nível A e 2 

(40%) nível B, Ensino Médio Incompleto 2(33,33%) nível A e 4 

(66,67%) nível B, Ensino Médio completo 13 (72,22%) nível A e 

5(27,78%) nível B, Ensino superior não houve 

reprensentatividade e Pós-graduação apenas 1(100%) incluso 

no nível A.  

 De acordo com a tabela 1, dentre as variáveis do estudo, 

indicadores de vulnerabilidade social, o grau de escolaridade do 

responsável, apresentou relação com o nível de segurança 

alimentar e um p-valor de 0,053.  

Em relação às análises bivariadas (Tabela 1), observou-

se que o grau de escolaridade, relaciona-se com maior o nível 

de insegurança alimentar (p=0,053).        

Segundo o modelo, a variável que mais interferiu na 

presença de insegurança alimentar moderada/grave foi o grau 

de escolaridade do  familiar responsável (p < 0,05), sendo 

observado que até o ensino médio completo concentra-se 

98,4% das famílias , onde a amostra mais importante encontra-

se com ensino fundamental incompleto correspondendo a 25 

(42,4%) e destas 52% encontram-se no nível B de segurança 

alimentar e nutricional.   

Classificando esses grupos em Nível A e B de SAN, 

obteve-se os seguintes resultados: no grupo dos não 

alfabetizados 1 (25%) enquadram-se no nível A e 3 (75%) nível 
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B, Ensino fundamental Incompleto 12(48%) nível A e 13 (52%) 

nível B, Ensino Fundamental Completo 3(60%) nível A e 2 

(40%) nível B, Ensino Médio Incompleto 2(33,33%) nível A e 4 

(66,67%) nível B, Ensino Médio completo 13 (72,22%) nível A e 

5(27,78%) nível B, Ensino superior não houve 

reprensentatividade e Pós-graduação apenas 1(100%) incluso 

no nível A.  

Cestari e Moreira (2021), em seu estudo que comparou 

a vulnerabilidade social e a incidência de COVID-19 em uma 

metróplole do nordeste do Brasil, observou que a 

vulnerabilidade social e econômica tem impacto relevante sobre 

o adoecimento e quanto maior a escolaridade do indivíduo, 

menor é o seu risco de adoecer.   

Conforme apresentado na Tabela 1, 48 famílias (81,4%) 

receberam Auxílio Emergencial durante esse período e 

11(18,6%) não receberam. Além disso, 57 (96,6%) afirmaram 

ter recebido kits de alimentos entregues pela escola e apenas 

2 (3,4%) que não receberam.     

 Verificou-se também que o rendimento familiar reduziu 

durante a pandemia em 27 (45,8%) das famílias, 9 (15,3%) das 

famílias tiveram aumento da renda durante a pandemia e 23 

(39%) não tiveram alteração na renda familiar, conforme 

descrito na seguinte tabela (Tabela 1). 

Dentre as famílias estudadas, 13 (22%) dos 

responsáveis afirmaram não ter renda mensal, 24 (40,7%) 

receber menos de 01 salário mínimo, 20 (33,9%) até 01 salário 

mínimo, 1 (1,7%) mais que 01 até 03 salários mínimos e 1 

(1,7%) mais que 03 até 06 salários mínimos.  

Conforme Gurgel et al. (2020), as estratégias 

governamentais adotadas em caráter emergencial no Brasil, 

dentre elas o auxílio emergencial e a distribuição de alimentos, 
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não evitaram de maneira eficiente a insegurança alimentar e 

nutricional acarretadas pela pandemia.  

 

Tabela 1. Situação de Segurança Alimentar e Nutricional de 

acordo com determinantes domiciliares (perfil da criança, perfil 

do responsável e situação socioeconômica) em famílias com 

pré-escolares de um  município do  Estado da Paraíba, 2021.  

  
Variáveis 

Total Segurança 
alimentar e 
nutricional 

p-
valor 

n (%) Nível A Nível B 

n (%) n (%) 

Perfil da 
criança 

 No     

Sexo     0,924 

Masculino 28 
(47,5) 

15 
(53,57) 

13 
(46,43) 

  

Feminino 31 
(52,5) 

17 
(54,84) 

14 
(45,16) 

  

Idade (anos)     - 

2 a 6 anos 59 
(100,0

0) 

32 
(54,24) 

27 
(45,76) 
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Ano escolar     0,882 

Infantil III 19 
(32,2) 

12 
(63,16) 

6 
(36,84) 

  

Infantil IV 19 
(32,2) 

8 
(42,11) 

11 
(57,89) 

  

Infantil V 14 
(23,7) 

7 
(50,00) 

7 
(50,00) 

  

Infantil VI 7 
(11,9) 

5 
(71,43) 

2 
(28,57) 

  

Perfil do 
responsável 

      

Sexo     0,672 

Masculino 18 
(30,5) 

9 
(50,00) 

9 
(50,00) 

  

Feminino 41 
(69,5) 

23 
(56,10) 

18 
(43,90) 

  

Grau de 
escolaridade 

    0,053
* 

Não 
alfabetizado 

4 (6,8) 1 
(25,00) 

3 
(75,00) 

  

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

25 
(42,4) 

12 
(48,00) 

13 
(52,00) 
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Ensino 
Fundamental 
completo 

5 (8,5) 3 
(60,00) 

2 
(40,00) 

  

Ensino médio 
incompleto 

6 
(10,2) 

2 
(33,33) 

4 
(66,67) 

  

Ensino médio 
completo 

18 
(30,5) 

13 
(72,22) 

5 
(27,78) 

  

Ensino superior 0 (0,0) 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

  

Pós-graduação 1 (1,7) 1 
(100,0

0) 

0 
(0,00) 

  

Informações 
socioeconômic
as 

      

Renda familiar     0,660 

Sem renda 
mensal 

13 
(22,0) 

5 
(38,46) 

8 
(61,54) 

  

Menor que 1 
salário mínimo 

24 
(40,7) 

15 
(62,50) 

9 
(37,50) 

  

Até 1 salário 
mínimo 

 20 
(33,9) 

12 
(60,00) 

8 
(40,00) 

  

Mais que 1 até 
3 salários 
mínimos 

1 (1,7) 0 
(0,00) 

1 
(100,0

0) 
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Mais que 3 até 
6 salários 
mínimos 

1 (1,7) 0 
(0,00) 

1 
(100,0

0) 

  

Rendimento 
familiar durante 
a pandemia 

    0,146 

Reduziu 27 
(45,8) 

12 
(44,44) 

15 
(55,56) 

  

Aumentou 9 
(15,3) 

5 
(55,56) 

4 
(44,44) 

  

Não teve 
alteração 

23 
(39,0) 

15 
(65,22) 

8 
(38,78) 

  

Auxílio 
Emergencial 

    0,193 

Sim 48 
(81,4) 

28 
(58,33) 

20 
(41,67) 

  

Não 11 
(18,6) 

4 
(36,36) 

7 
(63,67) 

  

Kit de 
alimentos 
entregue pela 
escola 

    0,905 

Sim 57 
(96,6) 

31 
(54,39) 

26 
(45,61) 

  

Não 2 (3,4) 1 
(50,00) 

1 
(50,00) 

  

Fonte: Autoria própria 
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Legenda: Nível A: Segurança Alimentar/ Insegurança Alimentar 

leve, Nível B: Insegurança alimentar moderada/grave, n: 

número absoluto, p-valor: valor de significância 

estatística  p<0,05*. 

 

De acordo com Almeida e Silva (2020), em estudo sobre 

o impacto da pandemia sobre a renda familiar dos brasileiros, 

houve diminuição da renda para 55,1% e 7% ficou isento de 

rendimentos. Avaliando-se a renda familiar nas categorias do 

salário mínimo, dentre os de menor rendimento mensal, até 

meio salário mínimo per capita, 11,1% ficou totalmente sem 

rendimento e houve redução da renda para 63,5%. Dentre os 

que recebiam 4 ou mais salários mínimos per capita, 4,3 % ficou 

sem renda e para 38,4% houve diminuição dos rendimentos, 

demonstrando que ocorreu menor declínio de renda na 

categoria com maior renda familiar. 

Conforme SANTOS et al. (2021), os programas de 

transferência de renda e seguridade do emprego, adotados 

como algumas das medidas emergenciais pelo governo durante 

a pandemia de COVID-19, possuem caráter essencial a fim de 

possibilitar o acesso ao alimento pela parcela mais pobre da 

população, através do direito a uma renda mínima. No entanto, 

essas medidas foram insuficientes e a insegurança alimentar 

atingiu níveis alarmantes. Que quando aliados às dificuldades 

enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contribuíram 

significativamente para a instalação da grave crise sanitária que 

atingiu o país. Sendo urgente a implementação de medidas 

elaboradas de alimentação e nutrição no Brasil. 

Faz-se necessário, fortalecer as famílias que vivem sob 

lares aintingidos pela insegurança alimentar, através da 

implementação de estratégias de sustentabilidade para que as 
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mesmas sejam capazes de responder de maneira positiva às 

oscilações de acessibilidade ao alimento domicílio 

(POBLACION et al. 2014).  

          Segundo Gurgel et al. (2020), a pandemia de COVID-19 

revelou em escala global, nacional e local, a necessidade de 

investimento em políticas publicas direcionadas a diminuição 

das desigualdades sociais e, por conseguinte das iniquidades 

econômicas e alimentares que agridem a dignidade humana e 

o direito humano fundamental que é o acesso à alimentação 

adequada e saudável. 

Todavia, faz-se necessário destacar as limitações deste 

estudo uma vez que o EBIA e o questionário socioeconômico 

utilizados para a coleta dos dados baseiam-se na visão dos 

entrevistados e podem sofrer influência do viés de memória. 

CONCLUSÕES  

Uma vez que crianças em idade pré-escolar trata-se de  

faixa populacional de grande relevância caracterizado por um 

período crítico, no qual  a alimentação desempenha papel 

decisivo para a qual contribuem fundamentalmente os meios 

familiar e instituições que os assistem. 

A vista disso, os achados deste estudo que relatam alta 

prevalência de insegurança alimentar nutricional entre as 

famílias, sugerem a emergência da articulação entre os 

diversos setores, políticas e programas sociais com vistas a 

criação e/ ou revisão de estratégias que visem mitigar os 

impactos na saúde desse grupo de vulnerabilidade 

possivelmente acentuada diante do cenário pandêmico. 

 

 



AVALIAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PRÉ-

ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO  

591 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA, Wanessa da Silva de; SILVA Danilo Rodrigues Pereira da. 
Mudanças nas condições socioeconômicas e de saúde dos brasileiros 
durante a apandemia de COVID-19. Rev. Bras. Epidemiol, São Paulo, v. 
23, p.1-14, 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/w8HSZbzGgKCDFHmZ6w4gyQv/?lang=pt, 
Acesso em: 05 nov. 2021. 
BRASIL. Luciana Monteiro Vasconcelos Sardinha. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate À Fome. Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar – EBIA: análise psicométrica de uma dimensão 
da Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, 2014. 15 p. Disponível 
em: https://fpabramo.org.br/acervosocial/wp-
content/uploads/sites/7/2017/08/328.pdf. Acesso em: 11 nov. 2021. 
CESTARI, Virna Ribeiro Feitosa; Moreira Thereza Maria Magalhães. 
Vulnerabilidade social e eincidência de COVD-19 em uma metrópole 
brasileira. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.26, n.3, p. 1023-1033, 
mar. 2021. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csc/a/dh9JmJfQLXKG3tcHHndQ55H/?lang=pt. 
Acesso em: 05 nov. 2021. 
FAO; FIDA; UNICEF; PMA; OMS. O estado da segurança alimentar e 
nutricional no mundo. Construindo resiliência climática para segurança 
alimentar e nutricional. Organização das Nações Unidas para o 
Agricultura e Alimentação, Roma, 2018. 
GURGEL, Aline do Monte et al. Estratégias governamentais para a garantia 
do direito humano à alimentação adequada e saudável no enfrentamento à 
pandemia de Covid-19 no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 25, n. 12, p. 4945-4956, dez. 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csc/a/fKJKgrTxtT7rg6xGHdCQtyC/?lang=pt. Acesso 
em: 05 nov. 2020. 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Apresentação POF 2017-2018 – Segurança Alimentar. POF 2017-2018: 
Proporçao de domicílios com segurança alimentar fica abaixo do resultado 
de 2004, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/28896-pof-2017-2018-proporcao-de-
domicilios-com-seguranca-alimentar-fica-abaixo-do-resultado-de-2004. 
Acesso em: 05 nov. 2021. 
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: segurança alimentar 
2013. 2014, Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbepid/a/w8HSZbzGgKCDFHmZ6w4gyQv/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/dh9JmJfQLXKG3tcHHndQ55H/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/fKJKgrTxtT7rg6xGHdCQtyC/?lang=pt
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28896-pof-2017-2018-proporcao-de-domicilios-com-seguranca-alimentar-fica-abaixo-do-resultado-de-2004
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28896-pof-2017-2018-proporcao-de-domicilios-com-seguranca-alimentar-fica-abaixo-do-resultado-de-2004
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28896-pof-2017-2018-proporcao-de-domicilios-com-seguranca-alimentar-fica-abaixo-do-resultado-de-2004


AVALIAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PRÉ-

ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO  

592 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91984.pdf. Acesso em: 
10 nov. 2021 
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA. Cidades e Estados. 2021. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pb/cabedelo.html. Acesso em: 
10 nov. 2021. 
KINSEY, Eliza W.; KINSEY, Dirk; RUNDLE, Andrew G.. COVID-19 e a 
insegurança alimentar: uma colcha de retalhos desigual de 
respostas. Journal Of Urban Health: Boletim da New York Academy Of 
Medicine. New York, p. 332-335. jun. 2020. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274516/. Acesso em: 12 
nov. 2021. 
NASCIMENTO, Amália Leonel; ANDRADE, Sonia Lúcia L. Sousa de. 
Segurança alimentar e nutricional: pressupostos para uma nova 
cidadania?. Cienc. Cult.,  São Paulo ,  v. 62, n. 4, p. 34-38,  Oct.  2010 . 
Available from 
<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252010000400012&lng=en&nrm=iso>. access on  26  Nov.  2021. 
Organização Internacional do Trabalho. COVID-19 e o mundo do 
trabalho. 2020. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐
‐dgreports/‐‐‐dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf. Acesso 
em: 10 nov. 2021. 
Organização Internacional do Trabalho. Perda de empregos aumenta e 
quase metade da força de trabalho global corre o risco de perder os 
meios de subsistência. 2020. Disponível em: 
https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_743197/lang--pt/index.htm. 
Acesso em: 10 nov. 2021. 
PASLAKIS, Georgios; DIMITROPOULOS, Gina; KATZMAN, Debra K. Um 
apelo à ação para abordar a insegurança alimentar global induzida por 
COVID-19 para prevenir a fome, desnutrição e patologia 
alimentar. Nutrition Reviews, Oxford, v. 1, n. 79, p. 114-116, jul. 2020. 
POBLACION, A. P. et al. Insegurança alimentar em domicílios brasileiros 
com crianças menores de cinco anos. Cad. de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v.30, n.5, p.1067-1078, mai. 2014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csp/a/qY7PW8yDKX7GYzFYPsN8Xyh/?lang=pt. 
Acesso em: 11 nov. 2021. 
REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA 
ALIMENTAR (Brasil). Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil. 2021. 
Disponível em: http://olheparaafome.com.br/. Acesso em: 11 nov. 2021. 
RIBEIRO-SILVA, Rita de Cássia et al. Implicações da pandemia COVID-19 
para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Ciência & Saúde 
Coletiva, [S.L.], v. 25, n. 9, p. 3421-3430, set. 2020. FapUNIFESP 



AVALIAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PRÉ-

ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO  

593 
 

(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020259.22152020. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/csc/a/mFBrPHcbPdQCPdsJYN4ncLy/?lang=p 
t#. Acesso em: 05 nov. 2021. 
SMITH, Michael D; WESSELBAUM, Dennis. COVID-19, Food Insecurity, 
and Migration. The Journal Of Nutrition, [S.L.], v. 150, n. 11, p. 2855-
2858, 25 ago. 2020. Oxford University Press (OUP). 
http://dx.doi.org/10.1093/jn/nxaa270. 
SANTOS, M. V; OLIVEIRA, I. G. de; PEREIRA, F. M. N; SANTOS, P. R. 
Insegurança alimentar e nutricional: uma análise sobre as políticas públicas 
de interface com alimentação e nutrição em meio a pandemia por Sars-
CoV-2. Segur. Aliment. Nutr., Rio de Janeiro, v.28, p. 1-17, mar 2021. 
Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8661450. 
Acesso em: 05 ov. 2021. 

 
 

 



DETERMINANTES DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL FAMILIAR 
DE PRÉ-ESCOLARES E ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

594 
 

CAPÍTULO 29 
 

DETERMINANTES DA INSEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL FAMILIAR DE 

PRÉ-ESCOLARES E ESCOLARES DE UM 
MUNICÍPIO PARAIBANO DURANTE A 

PANDEMIA DO COVID-19.   
  

Hannah Pereira COSTA 1 

Samuel Carneiro de ANDRADE 1 

Anielle Chaves de Araújo BRANDÃO 2 

Eveline de Almeida Silva ABRANTES 2 

1 Graduandos do curso de Medicina, FCMPB/AFYA; 2 Docentes do curso de Medicina, 
FCMPB/AFYA. 

hannaahp@gmail.com 
  

 

RESUMO: A insegurança alimentar e nutricional é um fator que 
deve ser discutido na sociedade moderna, sobretudo quando se 
refere à pandemia do novo coronavírus, fato que alterou a 
dinâmica do acesso a alimentos do Brasil e do mundo. Uma vez 
que, a nutrição inadequada tem impactos preocupantes no 
estado nutricional e desenvolvimento infantil, especialmente 
nos primeiros anos de vida, objetivou-se identificar o nível e 
determinantes da insegurança alimentar familiar de pré-
escolares e escolares de um município paraibano, como forma 
de buscar contribuir para mitigação das consequências desta, 
a exemplo da nutrição deficitária. Para isso, foi desenvolvido um 
estudo transversal, por meio do levantamento e da análise dos 
dados obtidos a partir de dois instrumentos de coleta, o 
questionário socioeconômico e a Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar - EBIA, aplicados em uma escola 
municipal de Cabedelo-PB. Com isso, foi possível perceber que 
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89% das famílias apresentaram algum grau de Insegurança 
Alimentar e Nutricional (IAN), sendo 29,3% leve, 28,8% 
moderada e 30,9% grave, assim como sua associação a renda 
familiar, grau de escolaridade e acesso a políticas sociais e 
econômicas, como o auxílio emergencial. Havendo, pois, a 
necessidade de fomentar estratégias em saúde pública, com 
vista à garantia do Direito Humano à Alimentação em resposta 
à pandemia ocasionada pelo SARS-Cov-2.  
Palavras-chave:  Direito à Alimentação. Coronavírus. Fatores 

socioeconômicos. Saúde da criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019 foi identificado um novo 

coronavírus responsável por uma síndrome respiratória aguda 

grave que ficou conhecida como Covid-19. A doença espalhou-

se rapidamente no mundo e, apesar da adoção de medidas de 

contenção e isolamento rigorosas em diversas regiões, a Covid-

19 foi considerada uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional e classificada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como pandemia em 11 de março de 

2020. A pandemia não afeta de forma equânime os diferentes 

territórios e populações, tanto em relação à morbimortalidade, 

quanto às suas repercussões políticas, sociais e econômicas. 

Dados da Covid-19 ao redor do mundo revelam uma 

ameaça concreta e imediata referente à segurança alimentar e 

nutricional (SAN) de populações mais vulnerabilizadas, 

particularmente povos e comunidades tradicionais, ademais, a 

situação da Covid-19 pode reintroduzir o Brasil no mapa da 

fome, desvelando a incapacidade do projeto ultraneoliberal do 

governo de assegurar direitos e responder adequadamente à 
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crise (GURGEL et al., 2020), principalmente, no que se refere à 

garantia da alimentação escolar. 

Os hábitos alimentares durante a infância têm papel 

significativo no crescimento e desenvolvimento. Este é um 

período importante para orientações educacionais, uma vez 

que os padrões alimentares começam a ser estabelecidos e 

podem ser mantidos durante a adolescência e a vida adulta. 

No Brasil, dados recentes mostram um consumo 

insuficiente de vegetais e sua associação com o aumento do 

consumo de alimentos ultraprocessados. Além disso, a 

literatura sugere que os padrões alimentares com alto teor de 

gordura, baixo teor de fibras e alta densidade energética 

aumentam o risco de sobrepeso e obesidade (BRATKOWSKI 

et al., 2020). 

A Lei Orgânica de 2006 apresenta um conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional que define o direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo, como base, práticas 

alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

A partir de fevereiro de 2010, a alimentação foi incluída 

entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição 

Federal, muito embora o Direito Humano à Alimentação 

Adequada (DHAA) é uma realidade longínqua de muitos em 

todo o mundo (SANTARELLI; BURITY, 2017) e com o cenário 

da pandemia da COVID-19 os desafios se tornaram ainda 

maiores, as duas dimensões, tanto a alimentar quanto a 

nutricional foram atingidas, assim as consequências da 
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insegurança alimentar e nutricional atingem direta e 

indiretamente a saúde e a qualidade de vida desses escolares 

e dos seus familiares. 

Atualmente, é possível perceber que, na sociedade, 

houve um aumento do consumo de alimentos com baixo valor 

nutricional e de alto valor energético. É importante destacar, 

ainda, que essa transição do padrão alimentar ocorreu em 

todos os estratos sociais, mas afetou a parcela mais vulnerável 

da sociedade em maior impacto. Não obstante a isso, a 

insegurança alimentar nos domicílios brasileiros, seja nos 

gradientes leve, moderada ou grave, deve tender à maior 

magnitude com o advento da pandemia da COVID-19 

(RIBEIRO-SILVA et al., 2020). 

Uma vez que, a nutrição inadequada tem impactos 

preocupantes no estado nutricional e desenvolvimento infantil, 

especialmente nos primeiros anos de vida, objetivou-se 

desenvolver uma investigação sobre o nível e os fatores 

socioeconômicos que possam influenciar na segurança 

alimentar e nutricional familiar de pré-escolares e escolares no 

município de Cabedelo/PB com vistas a cooperar na 

identificação de vulnerabilidades possivelmente acentuadas 

pela pandemia, colaborando no direcionamento de caminhos 

para o planejamento de ações em saúde pública, contribuindo 

para promoção e prevenção de saúde junto à comunidade 

escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, no qual a causa e o 

efeito estão presentes no mesmo intervalo de tempo observado, 
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que tem como base o levantamento e a análise dos dados 

obtidos a partir de dois instrumentos de coleta; o questionário 

socioeconômico e a aplicação da escala EBIA, desenvolvido em 

uma escola municipal de Cabedelo-PB, com o intuito de reunir 

informações acerca da temática em questão.  

Portanto, esse modelo apresenta-se como uma 

fotografia ou corte instantâneo que se faz numa população por 

meio de uma amostragem, examinando-se nos integrantes da 

casuística ou amostra, a presença ou ausência da exposição e 

a presença ou ausência do efeito (ou doença) (HADDAD, 2004). 

O estudo foi realizado nos meses de maio e Junho de 

2021, com os responsáveis dos pré-escolares e escolares. 

Assim, do total de 222 questionários coletados na escola, 31 

foram excluídos da amostra, por preenchimento incompleto na 

identificação, dos dados socioeconômicos e/ou na escala EBIA, 

contabilizando assim uma amostra de 191 famílias. 

A resposta aos questionários foi facilitada por 

funcionários da escola devidamente treinados acerca do 

instrumento, respondido prioritariamente pelos pais. Na 

ausência destes, foi respondido pelo responsável ou cuidador 

da criança.  

O questionário foi composto por três partes, a primeira 

sobre informações da criança, como: gênero, data de 

nascimento e ano escolar. A segunda parte composta por 

informações sobre o responsável, gênero, idade, grau de 

parentesco com a criança e grau de escolaridade; na última 

parte do questionário foram consideradas questões 

socioeconômicas de relevância, como renda familiar, número 

de pessoas que residiam e dependiam da renda no mesmo 

domicílio, alterações na renda familiar durante a pandemia e, 
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perguntas sobre o recebimento de kit de alimentos e/ou auxílio 

emergencial. 

Para o diagnóstico de insegurança alimentar foi utilizada 

a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que 

constitui um método subjetivo para avaliar a forma de sentir e 

reagir das famílias à expectativa de (in)segurança alimentar, ou 

seja, em face do risco de passar fome, subjetivamente 

construído pela própria experiência da privação de alimentos, 

condicionada por adversidades econômicas e sociais da família 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME, 2014). 

Trata-se de um questionário composto por 14 perguntas 

objetivas com respostas positivas e negativas. Para cada 

resposta positiva foi atribuído valor de 1 e para cada resposta 

negativa, valor zero, resultando num escore com amplitude de 

0 a 14 pontos, utilizado para classificar a situação de 

insegurança alimentar nos domicílios em quatro níveis: 

segurança alimentar (0 pontos), insegurança alimentar leve (1 

a 5 pontos), insegurança alimentar moderada (6 a 10 pontos) e 

insegurança alimentar grave (11 a 14 pontos).   

Com relação à subdivisão em nível A e B de insegurança 

alimentar e nutricional realizada neste estudo, foram agrupados 

para o nível A: segurança alimentar e insegurança alimentar 

leve, já para o nível B, foram classificados os grupos de 

insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar 

grave.   

Para a análise do instrumento de abordagem 

quantitativa, os dados coletados foram tabulados na planilha 

eletrônica Microsoft Office Excel 2007 e posteriormente 

transferidos para outro software para análise estatística, o 
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Statistical Package for the Social Sciences 20.0 (SPSS) versão 

para estudantes. 

          Para o início da análise dos dados realizou-se uma 

descrição das variáveis do estudo, com a medida de frequência 

absoluta e relativas (proporção e porcentagem). Ainda, como 

descrição dos dados foi feita uma análise gráfica, dos principais 

resultados dos constituintes da amostra, a fim de melhor 

apresentar os resultados. 

   Após análise da normalidade dos dados, por meio do 

Teste Kolmogorov-Smirnov (n=191), constatou-se que os 

dados não apresentam normalidade, ou seja, p<0,05, desta 

forma, podendo-se proceder com a aplicação de testes não-

paramétricos. 

Foi aplicado método estatístico de independência no 

intuito de verificar a independência entre duas variáveis de 

qualquer tipo que se apresentassem agrupadas numa tabela de 

contingência. O nível de significância adotado foi de 5%. 

O presente projeto foi submetido à avaliação do Comitê 

de Ética e Pesquisa, através do envio do projeto à Plataforma 

Brasil, sendo aprovado (CAAE: 42686421.9.0000.5178). Para a 

realização do estudo proposto, foram obedecidos todos os 

critérios estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) sobre ética em pesquisa com seres 

humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 191 famílias com crianças 

maiores de 5 anos de idade. A partir dos dados coletados, 

constatou-se, por meio do questionário EBIA, que 89% dos 
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domicílios apresentaram algum grau de Insegurança Alimentar 

e Nutricional (IAN), sendo 29,3% leve, 28,8% moderada e 

30,9% grave, que foram subdivididas em nível A (segurança 

alimentar e insegurança leve) e nível B (insegurança alimentar 

moderada e grave) conforme consta na figura 1. O nível A foi 

equivalente a 40,3% e o nível B por 59,7% da população 

estudada. 

 

Figura 1. Prevalências de Segurança Alimentar e Nutricional 
em famílias com crianças maiores de cinco anos residentes de 
Cabedelo/PB , 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 2021 

 

A insegurança alimentar e nutricional identificada na 

população estudada é de 89%. A prevalência encontrada é 

mais próxima da estimada para domicílios brasileiros com 

crianças menores de 5 anos (45,4%) e também dos valores 

encontrados em famílias residentes no município de Campina 
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Grande, PB, com crianças na mesma faixa etária (69,2%) 

(MORAIS; LOPES; SILVIA, 2020). 

O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no 

Contexto da Pandemia da Covid-19 (REDE PENSSAN) foi 

realizado em 2.180 domicílios nas cinco regiões do país, em 

áreas urbanas e rurais, entre 5 e 24 de dezembro de 2020. Os 

resultados mostram que nos três meses anteriores à coleta de 

dados, apenas 44,8% dos lares tinham seus moradores e suas 

moradoras em situação de segurança alimentar.  

Isso significa que em 55,2% dos domicílios, os 

habitantes conviviam com a insegurança alimentar, um 

aumento de 54% desde 2018 (36,7%). Desses, 43,4 milhões 

(20,5% da população) não contavam com alimentos em 

quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada ou 

grave) e 19,1 milhões (9% da população) estavam passando 

fome (insegurança alimentar grave). É um cenário que não 

deixa dúvidas de que a combinação das crises econômica, 

política e sanitária provocou uma imensa redução da segurança 

alimentar em todo o Brasil (REDE PENSSAN, 2020). 

Em 2020, o State of Food Security and Nutrition (SOFI), 

trouxe projeções alarmantes sobre o aumento da insegurança 

alimentar e nutricional na América Latina e no Caribe até 2030, 

destacando a pandemia da COVID-19 como um cenário 

propício ao aumento de pessoas em situação de insegurança 

alimentar grave (ONU, 2020). 

Como apresentado na Tabela 1, do universo de famílias 

participantes no presente estudo, 52,4% são formadas por 

crianças do gênero masculino e 47,6 % do gênero feminino; 

com relação a idade das crianças participantes 27,7% 

possuíam idade entre 5 e 6 anos, e 72,3% entre 7 a 10 anos. 
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Sobre o ano escolar, 2,6% eram do infantil III; 2,1% eram do 

infantil IV; 3,1% do infantil V; 9,4% do infantil VI; 17,3% do 1º 

Ano; 14,1% do 2º Ano; 14,7% do 3º Ano;  20,4% do 4º Ano;  

16,2% do 5º Ano.  

 
Tabela 1. Situação de Segurança Alimentar e Nutricional e características 
socioeconômicas de famílias de pré-escolares e escolares de um município do 
Estado da Paraíba, 2021.  

  
Variáveis 

Segurança alimentar e 
nutricional 

p-valor 

Nível A Nível B 

n (%) n (%) 

Perfil da criança 

  

Sexo  0,118 

Masculino 35 (35,00) 65 (65,00)   

Feminino 42 (46,15) 49 (53,85)   

Idade (anos)   0,152 

2 a 6 anos 17 (32,07) 36 (67,93)   

7 a 10 anos 60 (43,48) 78 (56,52)   

Ano escolar   0,021* 

Infantil III 1 (20,00) 4 (80,00)   

Infantil IV 2 (50,00) 2 (50,00)   

Infantil V 2 (33,33) 4 (66,67)   

Infantil VI 4 (22,22) 14 (77,78)   
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1º Ano 12 (36,36) 21 (63,64)   

2º Ano 8 (29,63) 19 (70,37)   

3º Ano 15 (53,57) 13 (46,43)   

4º Ano 16 (41,30) 23 (58,97)   

5º Ano 17 (54,84) 14 (45,16)   

Perfil do responsável     

Sexo   0,843 

Masculino 12 (38,71) 19 (61,29)   

Feminino 65 (40,63) 95 (59,37)   

Grau de escolaridade   0,001* 

Não alfabetizado 0 (0,00) 13 (100,00)   

Ensino Fundamental 
incompleto 

22 (33,33) 44 (66,67)   

Ensino Fundamental 
completo 

11 (68,75) 5 (31,25)   

Ensino médio 
incompleto 

13 (31,71) 28 (68,29)   

Ensino médio completo 29 (58,00) 21 (42,00)   

Ensino superior 1 (25,00) 3 (75,00)   

Pós-graduação 1 (100,00) 0 (0,00)   

Informações 
socioeconômicas 

    

Renda familiar   0,000* 

Sem renda mensal 5 (12,82) 34 (87,18)   
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Menor que 1 salário 
mínimo 

18 (26,87) 49 (73,13)   

Até 1 salário mínimo 47 (61,04) 30 (38,96)   

Mais que 1 até 3 
salários mínimos 

6 (85,71) 1 (14,29)   

Mais que 3 até 6 
salários mínimos 

1 (100,00) 0 (0,00)   

Rendimento familiar 
durante a pandemia 

  0,045* 

Reduziu 37 (34,58) 70 (65,42)   

Aumentou 4 (33,33) 8 (66,67)   

Não teve alteração 36 (50,00) 36 (50,00)   

Auxílio Emergencial   0,020* 

Sim 49 (35,25) 90 (64,75)   

Não 28 (53,85) 24 (46,15)   

Kit de alimentos 
entregue pela escola 

  0,593 

Sim 64 (39,51) 98 (60,49)   

Não 13 (44,83) 16 (55,17)   

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

No que diz respeito ao gênero do responsável, 16,2% 

eram do gênero masculino e 83,8% eram do gênero feminino. 

Sobre o grau de escolaridade do responsável, 6,8% eram não 

alfabetizados; 34,6% possuía ensino fundamental incompleto; 

8,4% ensino fundamental completo; 21,5% ensino médico 

incompleto; 26,2% ensino médio completo; 2,1% ensino 

superior; 0,5% pós-graduação.  
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Estudo realizado por Bezerra, Olinda e Pedraza (2017), 

apontou que 87,2% das famílias em situação de iniquidade 

social e que vivem à margem da linha limítrofe da pobreza 

passam por algum grau de insegurança alimentar. Identificou-

se que a maior parte dos responsáveis pelas crianças possuíam 

ensino fundamental incompleto e são não alfabetizados, 

refletindo diretamente no índice de desenvolvimento humano da 

região na qual essas famílias residem, pois a adesão ao 

mercado de trabalho e, consequentemente, a melhoria da 

qualidade de vida, com destaque para a alimentação, torna-se 

prejudicada quando os indivíduos não conseguem adentrar no 

mercado de trabalho formal e passam a viver à margem da 

informalidade.  

Em relação às informações socioeconômicas, 20,4% não 

possuía renda mensal; para 35,1%, a renda era menor que 1 

salário mínimo; 40,3% a renda era até 1 salário mínimo; 3,7% a 

renda era mais que 1 e até 3 salários mínimos; 0,5% tinha mais 

que 3 e até 6 salários mínimos. Sobre o rendimento familiar 

durante a pandemia, em 56,0% houve o relato de redução; 

6,3% de aumento e 37,7% informou não ter tido alteração, 

segundo consta na Tabela 1. 

Acerca do acima citado, segundo Gurgel et al. (2020), a 

situação da Covid-19 pode reintroduzir o Brasil no mapa da 

fome. Tentando mitigar isso, foram criados os programas de 

transferência de renda ou renda mínima, que são alternativas 

para o combate à fome e a pobreza, e buscam assegurar a 

manutenção das necessidades básicas diárias.Com a 

pandemia, milhões de brasileiros tiveram seus vencimentos 

reduzidos ou perderam suas fontes de renda.  
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Assim, para assegurar a manutenção das necessidades 

básicas da população, o governo federal implementou um 

auxílio emergencial, chamado de renda básica emergencial, 

para desempregados, autônomos e trabalhadores formais e 

informais que ficaram impossibilitados de desenvolver suas 

atividades e não são beneficiários de outros programas de 

transferência de renda. Inicialmente, o valor proposto pela 

Presidência da República foi de R$200, passando para 

R$600,00 após contestações de lideranças políticas. O recurso 

foi assegurado inicialmente por três meses, sendo prorrogado 

por mais dois devido à demora no retorno das atividades 

econômicas, estando em debate sua continuidade após o 

pagamento da sétima parcela, que ocorreu até o mês de 

novembro deste ano.  

Em relação ao nosso país, a criação do auxílio 

emergencial pelo Governo Federal foi de extrema importância 

como medida de proteção social, em apoio aos trabalhadores 

informais para que tivessem acesso a direitos básicos, como a 

alimentação, durante o período de pandemia (SANTOS et al., 

2021). Foi constatado neste estudo que 72,8% dos 

participantes receberam o auxílio emergencial, medida essa 

que veio a contribuir com a renda básica desses familiares, 

visando diminuir agravos e vulnerabilidades da sociedade 

durante esse cenário pandêmico. Sobre o recebimento de kits 

de alimentos entregues pela escola, 84,8% dos responsáveis 

responderam ter recebido, já 15,2% relatou não ter recebido os 

kits (Tabela 1).  

Morais, Lopes e Priori (2020) investigaram 

sistematicamente os indicadores utilizados na avaliação da 

insegurança alimentar e nutricional e os fatores associados, em 
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estudos brasileiros. De acordo com os autores, os estudos que 

avaliaram a insegurança alimentar e nutricional, segundo a 

EBIA, encontraram associação com fatores socioeconômicos e 

demográficos, consumo alimentar, estado nutricional, 

condições de saúde, estilo de vida, dentre outros, sendo 

associações mais presentes principalmente renda; 

escolaridade, sexo e cor/raça do morador de referência; número 

de moradores; esgotamento sanitário; participação em 

programa de transferência condicionada de renda e; material de 

construção do domicílio. 

A esse respeito, observa-se, no presente estudo, a 

associação estatisticamente significante da Insegurança 

alimentar e nutricional com os fatores semelhantes tais como 

grau de escolaridade, renda familiar, situação da renda durante 

a pandemia e acesso ao auxílio emergencial (Tabela 1).  

Segundo Santos, Bernardino e Pedraza (2021), as 

maiores prevalências de insegurança alimentar 

moderada/grave, constatadas entre as famílias das classes 

socioeconômicas inferiores confirmam os resultados obtidos 

tanto em pesquisas de âmbito nacional como local. A 

sistematização de estudos sobre o tema também tem permitido 

obter achados nesse sentido, destacando-se a IAN 

condicionada a fatores como baixa renda, ausência de vínculo 

empregatício, baixa escolaridade, moradia inadequada e 

ausência de saneamento básico. No Brasil, a renda insuficiente, 

por implicar em dificuldade de acesso regular e permanente aos 

alimentos, tem sido descrita como um dos determinantes mais 

importantes da IAN. 

Nesse âmbito, os resultados corroboram a importância 

da situação socioeconômica da família e da participação em 
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programas sociais em casos de vulnerabilidade à insegurança 

alimentar e nutricional, ficando implícita a necessidade de 

averiguar esses fatores tanto na análise das probabilidades de 

uma família estar com dificuldades de acesso à alimentação 

quanto no fortalecimento das políticas de segurança alimentar 

e nutricional. Visto que a condição socioeconômica é um fator 

que tem influência sobre as condições de saúde e qualidade de 

vida de uma população (GORE et al., 2012).     

Desse modo, fica evidente a situação crítica alimentar 

desses indivíduos, que em sua maioria são de baixa renda, 

tendo mais da metade das famílias estudadas apontando 

redução de rendimento familiar durante a pandemia. Assim, as 

limitações financeiras impostas pelo momento sanitário, 

possivelmente agravaram ainda mais a vulnerabilidade social.  

A limitação da renda interfere diretamente no acesso à 

alimentação, tanto em aspectos quantitativos (acesso a 

quantidades insuficientes de alimentos), como na dimensão 

qualitativa (o tipo de alimento que é possível acessar). A 

insegurança alimentar e nutricional perpassa pela má qualidade 

do alimento que chega à mesa, o que ocorre por exemplo com 

o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, cenário 

observado durante a pandemia (UNICEF, 2020).  

           Durante a pandemia, o impedimento de circulação de 

pessoas como medida de contenção da disseminação do novo 

coronavírus, interferiu diretamente na renda de 

trabalhadores informais sobretudo aqueles ligados ao 

comércio. Diante do cenário atual da pandemia, em diferentes 

locais do mundo foram criadas estratégias para o atendimento 

emergencial à população, por meio da transferência direta de 



DETERMINANTES DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL FAMILIAR 
DE PRÉ-ESCOLARES E ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

610 
 

renda, e assim a possibilidade de acesso mínimo a bens 

essenciais, incluindo o alimento (SANTOS et al., 2021).  

 

CONCLUSÕES 

 

Considerando o contexto de emergência sanitária, 

destaca-se que embora a COVID-19 não aparente ter efeitos 

severos diretos sob a perspectiva da criança, os efeitos 

indiretos para este grupo são relevantes. Dentre estes, os 

possíveis agravos referentes ao estado nutricional uma vez 

comprometida a segurança alimentar familiar.  

Nesta perspectiva, os resultados aqui encontrados 

mostram prevalências elevadas de IAN associadas a renda 

familiar, grau de escolaridade e acesso a políticas sociais e 

econômicas, como o auxílio emergencial. 

         Deste modo, embora hajam indícios de que as medidas 

de contenção da COVID-19 afetam a segurança alimentar e 

nutricional, as consequências destas medidas na perspectiva 

de famílias com crianças em idade pré-escolar e escolar ainda 

são mal documentadas, sugerindo-se a realização de novos 

estudos a este respeito para subsidiar a revisão ou novas 

estratégias em saúde pública, com vista à garantia do Direito 

Humano à Alimentação em resposta à pandemia ocasionada 

pelo SARS-Cov-2, uma vez da consistente evidência histórica, 

no Brasil, de que políticas sociais e econômicas direcionadas 

ao acréscimo da renda da população possibilitam uma 

diminuição da fome e da desnutrição. 
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RESUMO: O aleitamento materno é uma prática que previne 
mortes na infância de forma abrangente. Alguns estudos têm 
sugerido que as primeiras experiências nutricionais do indivíduo 
podem afetar a predisposição de doenças crônicas. Nesse 
âmbito, o objetivo deste estudo foi analisar, com base na 
literatura, os possíveis impactos e desfechos da interrupção do 
aleitamento materno exclusivo e da introdução alimentar 
precoce no estado nutricional dos indivíduos a médio e longo 
prazo. Além de compreender os principais motivos que 
acarretam no desmame e introdução alimentar precoces, 
apontando possíveis estratégias que prolonguem o período de 
aleitamento materno. Este estudo trata-se de uma revisão 
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integrativa da literatura, sendo os descritores: aleitamento 
materno exclusivo, desmame precoce, alimentação 
complementar, introdução alimentar precoce, com um recorte 
temporal de 2016 a 2020. A interrupção do aleitamento materno 
exclusivo se mostrou intimamente relacionada ao surgimento 
de doenças e desfechos negativos na saúde, assim como a 
alimentação complementar introduzida antes do que se é 
preconizado. Além disso, a orientação a respeito do aleitamento 
materno durante as consultas de puericultura, a visita domiciliar 
puerperal e o nível de confiança das mulheres sob a própria 
capacidade de amamentar são estratégias para prolongar a 
prática do aleitamento materno. 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno. Impactos nutricionais. 
Desmame. 
 
INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o aleitamento materno (AM) é a introdução do leite da mãe ao 

bebê de forma que seja independente de outros alimentos.  Ele 

é classificado em 5 tipos, sendo o aleitamento materno 

exclusivo (AME) aquele em que a criança recebe apenas leite 

materno. O AME deve ser mantido até os 6 meses de idade, 

quando a alimentação complementar deve ser introduzida, 

entretanto, mantendo o aleitamento até os dois anos ou mais 

(WHO, 2010). 

O AM é uma prática que previne mortes na infância de 

forma abrangente, a sua ampliação a um nível quase universal 

poderia prevenir 823.000 mortes anuais em crianças menores 

de dois anos, o que corresponde a 13,8% das mortes de 

crianças dessa faixa etária, além de evitar aproximadamente 
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20.000 óbitos de mulheres ao ano por câncer de mama. Esses 

dados revelam a clara influência em curto prazo para a saúde 

infantil e materna, além de auxiliar na promoção do 

desenvolvimento da saúde física, mental e psíquica da criança 

e da mulher que amamenta (VICTORA et al., 2016). 

Ainda segundo Victora (2016) as evidências por trás das 

recomendações relacionadas à amamentação evoluíram 

bastante nas últimas três décadas. Os resultados de estudos 

epidemiológicos e o crescente conhecimento dos papéis da 

epigenética, das células-tronco e das origens precoces da 

saúde e da doença em tempo algum na história da ciência foram 

tão presentes; nunca se soube tanto a respeito da complexa 

importância da amamentação para mães e para crianças. 

Alguns estudos epidemiológicos e experimentais têm 

sugerido que as primeiras experiências nutricionais do indivíduo 

podem afetar a predisposição de doenças crônicas, tais como 

obesidade, hipertensão arterial, doença cardiovascular e 

diabetes tipo II. Esse fenômeno é reconhecido como imprinting 

metabólico, que caracteriza uma experiência nutricional 

precoce que pode desencadear um efeito duradouro ao longo 

da vida do indivíduo, podendo assim interferir na suscetibilidade 

a determinadas doenças (DÓRIA, 2017).  

Apesar da recomendação atual do aleitamento materno 

exclusivo, globalmente, as prevalências de amamentação ainda 

são bastante variáveis, os melhores índices aos 12 meses 

foram encontrados na África Subsaariana, no Sul da Ásia e em 

partes da América Latina. Na maioria dos países de alta renda, 

a prevalência é inferior a 20%. No Brasil, uma pesquisa 

reunindo os dados de inquéritos nacionais com informações 

sobre aleitamento materno mostrou que houve uma estagnação 
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nos indicadores de aleitamento materno nos anos de 2013 em 

diante, o que é considerado um sinal de alerta (BOCCOLINI et 

al., 2017; VICTORA et al., 2016). 

Somado a isso, já é bem esclarecido que o início da 

alimentação complementar precoce se relaciona ao aumento de 

risco e da frequência de infecções gastrointestinais, devido à 

diminuição dos fatores protetores do leite materno, maior 

ocorrência de cólicas devido à imaturidade gastrointestinal, 

além de estar associado a um maior risco de ocorrência de 

alergias alimentares pela introdução prematura de leite de vaca 

e fórmulas infantis (BRASIL, 2015; BRASIL, 2019).  

Desta forma, o presente estudo surge a fim de analisar, 

com base na literatura, os possíveis impactos da interrupção do 

AME, bem como identificar estratégias para prolongar tal 

prática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os passos do método da revisão integrativa da literatura 

foram seguidos: elaboração da pergunta norteadora, descrição 

dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos, busca na base 

de dados, análise dos dados obtidos, discussão e apresentação 

dos resultados (BRAUN; CLARKE et al., 2006; FEREDAY et al., 

2006).  

Foram estabelecidos os seguintes descritores: 

“aleitamento materno exclusivo”, “desmame precoce”, 

“alimentação complementar'' e “introdução alimentar 

precoce”, bem como seus respectivos correspondentes na 

língua inglesa. Em seguida os descritores foram cruzados 

em pares, utilizando o operador booleano: AND, construindo 
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as estratégias de buscas, de modo que todos estivessem 

relacionados entre si.  

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos 

foram: artigos publicados em português e inglês, disponíveis 

na íntegra e para download, publicados nas bases de dados 

LILACS e PUBMED nos últimos cinco anos.  

Foram excluídos artigos de revisão da literatura, que 

não se enquadraram no recorte temporal ou que não 

respondessem à pergunta norteadora da pesquisa, além 

dos artigos duplicados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A revisão está composta por 12 artigos, destes, 

aproximadamente 80% publicados entre os anos de 2016 e 

2018. A análise dos estudos possibilitou o entendimento a 

respeito dos impactos nutricionais e desfechos da interrupção 

do aleitamento materno (Quadro 1), bem como estratégias para 

prolongar o aleitamento materno exclusivo (Quadro 2).  
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Quadro 1. Impactos nutricionais e desfechos da interrupção do 

aleitamento materno. 

 

Autor/ 

ano 
Título Objetivo 

Tipo de 

estudo 

Principais 

resultados 

Bell et 

al., 

2018 

Duração da 

amamentação 

reduz o risco 

de sobrepeso 

e obesidade 

em crianças 

com idade 

entre 24 e 36 

meses: 

resultados de 

um estudo de 

coorte 

australiano.  

  

  

Determinar se 

a duração da 

amamentação 

e o momento 

de introdução 

dos alimentos 

foram 

independente

mente 

associados a 

sobrepeso ou 

obesidade na 

primeira 

infância.  

  

  

Estudo 

de 

coorte. 

O risco de 

sobrepeso / 

obesidade foi 

associado ao 

IMC pré-

gestacional, 

tabagismo na 

gravidez e peso 

ao nascer. 

Crianças 

amamentadas 

por 12 meses ou 

mais tiveram 

menor risco de 

estar com 

sobrepeso/ 

obesidade que os 

amamentados 

por menos de 17 

semanas. A 

idade de 

introdução de 

alimentos sólidos 

não foi associada 

ao risco de 

sobrepeso/ 

obesidade em 24 
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a 36 meses. Este 

estudo fornece 

evidências da 

relação inversa 

entre 

amamentação e 

risco de 

sobrepeso / 

obesidade.  

Bezerr

a et al., 

2016 

Idade da 

introdução de 

alimentos 

sólidos e 

obesidade 

infantil aos 6 

anos de 

idade.  

Avaliar o quão 

cedo a 

introdução de 

alimentos 

sólidos foi 

associada à 

obesidade 

aos 6 anos de 

idade.  

Estudo 

de 

coorte 

A prevalência de 

obesidade na 

amostra foi de 

12,0%. A chance 

de obesidade foi 

maior entre 

bebês 

introduzidos em 

sólidos <4 meses 

em comparação 

com aqueles 

introduzidos em 

4– <6 meses. 

Introdução de 

sólidos ≥6 meses 
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não foi associado 

à obesidade. 

Breij et 

al., 

2017 

Hormônios 

reguladores 

do apetite no 

início da vida 

e relação com 

tipo de 

alimentação e 

composição 

corporal em 

bebês 

saudáveis a 

termo.  

Investigar os 

níveis séricos 

de jejum de 

grelina, 

leptina e 

insulina aos 3 

meses e 

associar estes 

com o tipo de 

alimentação e 

composição 

corporal.  

Estudo 

de 

coorte. 

Bebês com 

alimentação com 

fórmula por 3 

meses tiveram 

níveis séricos 

significativament

e mais elevados 

de grelina, 

leptina, insulina 

em 3 meses do 

que bebês 

amamentados.  
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Deoni 

et al., 

2018 

A nutrição 

precoce 

influencia a 

mielinização 

do 

desenvolvime

nto e 

cognição em 

bebês e 

crianças 

pequenas.  

  

  

Investigar a 

influência dos 

nutrientes 

individuais no 

desenvolvime

nto de 

trajetórias de 

mielina 

examinando 

as 

associações 

entre os 

níveis de 

nutrientes de 

fórmulas 

específicas e 

parâmetros 

da curva de 

crescimento.  

Estudo 

transver

sal. 

A mielinização 

geral foi 

significativament

e melhorada em 

crianças 

amamentadas 

acompanhada 

por aumento 

habilidades 

cognitivas gerais, 

verbais e não 

verbais em 

comparação com 

crianças que 

eram 

exclusivamente 

alimentadas com 

fórmula. Esses 

resultados 

somam-se ao 

consenso de que 

a amamentação 

prolongada e 

exclusiva 

desempenha um 

papel importante 

no 

neurodesenvolvi

mento precoce e 

cognitivo na 

infância.  
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Kindgr

en; 

Fredrik

son;Lu

dvigsso

n, 2017 

Alimentação 

precoce e  

risco de artrite 

idiopática 

juvenil: um 

estudo de 

caso-controle 

em uma 

coorte de 

nascimento 

em 

perspectiva.  

Explorar 

fatores de 

alimentação, 

como a 

amamentação 

em relação ao 

risco de 

desenvolvime

nto posterior 

de artrite 

idiopática 

juvenil.  

  

  

Estudo 

de 

coorte 

prospecti

vo. 

Um risco 

aumentado de 

artrite idiopática 

juvenil foi 

encontrado em 

crianças que 

amamentaram 

por menos de 4 

meses, ao 

contrário de 

aquelas que 

continuaram 

recebendo leite 

materno além 

dos 4 meses de 

idade. Um curto 

período de 

duração da 

amamentação 

exclusiva e total 

foi associada a 

um risco 

aumentado de 

artrite idiopática 

juvenil.  
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Quigley 

et al., 

2016. 

Duração da 

amamentação 

exclusiva e 

infecção 

infantil.  

Estimar o 

risco de 

infecção 

associado à 

duração do 

aleitamento 

materno 

exclusivo.  

Estudo 

transver

sal com 

dados 

secundá

rios. 

O risco de 

infecção no 

ouvido variou 

apenas 

ligeiramente de 

acordo com a 

duração do AME 

e nenhuma das 

razões de risco 

foram 

estatisticamente 

significativas. Em 

contraste, o risco 

de infecção 

torácica e 

diarreia variou 

significativament

e de acordo com 

a duração do 

AME, para 

infecção torácica, 

havia um claro 

efeito de 

resposta. Bebês 

que estiveram 

em AME por 4 

meses tiveram 

um risco 

significativament

e aumentado de 

infecção torácica, 

quando 

comparados com 
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os que foram 

amamentados 

exclusivamente 

até os 6 meses.   

Santos 

et al., 

2016 

Aleitamento 

materno e 

diarreia aguda 

entre crianças 

cadastradas 

na estratégia 

de saúde da 

família.  

Identificar a 

prevalência 

do 

aleitamento 

materno em 

crianças 

menores de 

12 meses de 

idade 

cadastradas 

na Estratégia 

Saúde da 

Família 

(ESF), e 

identificar os 

casos de 

diarreia aguda 

notificados, 

associando 

aos tipos de 

aleitamento 

Estudo 

descritiv

o, 

transver

sal. 

Foi observado 

que crianças em 

aleitamento 

materno misto 

apresentaram 

maior chance de 

terem diarreia 

aguda quando 

comparadas às 

demais 

categorias.  As 

crianças menores 

de seis meses 

em aleitamento 

materno 

exclusivo tiveram 

menos chance de 

apresentar 

diarreia quando 

comparadas 

àquelas que 
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materno e aos 

fatores que 

interferem 

nessa prática.  

consumiam 

algum outro 

alimento. 

Constatou-se 

ainda que o uso 

de mingau pode 

favorecer a 

ocorrência da 

diarreia aguda.  

Sirkka 

et al., 

2018 

Associações 

prospectivas 

de idade em 

alimentação 

complementar 

e duração da 

amamentação 

exclusiva com 

o índice de 

massa 

corporal em 

crianças de 5-

6 anos em 

diferentes 

grupos de 

risco.  

Estudar as 

associações 

de idade em 

alimentação 

complementar 

e duração da 

amamentação 

exclusiva com 

padrão de 

IMC em 

crianças de 

5–6 anos 

dentro dos 

grupos de 

risco.  

Estudo 

transver

sal com 

dados 

secundá

rios. 

Filhos de mães 

com obesidade 

tiveram um risco 

maior que quatro 

vezes, quando 

comparados com 

filhos de mães 

com IMC normal. 

Quando 

comparado com 

a alimentação 

complementar <5 

meses, esta foi 

associada a um 

menor IMC em 

crianças de 5-6 

anos de idade.   

Fonte: Autoral (2021). 

No quadro 1 estão apresentados os impactos 

nutricionais e desfechos da interrupção do aleitamento 

materno. A interrupção do aleitamento materno esteve 
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associada a um maior risco de sobrepeso e obesidade na 

infância e adolescência, aumento nos hormônios 

reguladores do apetite, redução significativa na mielinização 

dos neurônios e desenvolvimento cognitivo em bebês e 

crianças pequenas, risco aumentado para o 

desenvolvimento de artrite idiopática juvenil, infecção 

torácica e diarreia (BELL et al., 2018; BEZERRA et al., 2016; 

BREIJ et al., 2017; DEONI et al., 2018; KINDGREN; 

FREDRIKSON; LUDVIGSON, 2017; QUIGLEY et al., 2016; 

SANTOS et al., 2016).  

Ademais, filhos de mães com obesidade também 

estavam relacionados ao maior risco de apresentarem índice 

de massa corporal (IMC) elevado para a idade, bem como o 

tabagismo durante a gravidez (BELL et al., 2018; SIRKKA et 

al., 2018). O aleitamento materno misto se mostrou como um 

fator de risco para diarreia aguda, quando comparado a 

bebês amamentados exclusivamente (SANTOS et al., 

2016). 

O aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros 

meses de vida é uma prática essencial para o 

desenvolvimento humano e contribui para a formação de 

hábitos alimentares saudáveis, que tendem a se estender ao 

longo da vida (DE AGUIAR TOLONI et al., 2017). 

Uma vez interrompido o aleitamento materno 

exclusivo e introduzidos outros alimentos antes do período 

recomendado, são diversos os impactos possíveis, tanto a 

curto quanto à médio e longo prazo, dentre esses, se 

destacam o sobrepeso e a obesidade (BELL et al., 2018; 

BEZERRA et al., 2016).  



IMPACTOS NUTRICIONAIS DA INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E 
ESTRATÉGIAS PARA PROLONGAR A PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

628 
 

Algumas características estão associadas mais 

fortemente a esse desfecho, como o peso do bebê ao 

nascer, obesidade materna, vulnerabilidade social, e mães 

que fumaram durante a gestação. Além disso, crianças que 

foram amamentadas por um ano ou mais têm um menor 

risco de estar com sobrepeso/obesidade quando 

comparados com aqueles amamentados um menor período 

de tempo (BELL et al., 2018; SIRKKA et al., 2018).  

Outros desfechos podem ser observados para além 

dos parâmetros nutricionais/físicos, como a alteração na 

concentração dos hormônios reguladores do apetite e a 

influência negativa na mielinização neuronal e 

desenvolvimento cognitivo em bebês e crianças pequenas, 

estando ambas intimamente ligadas ao tipo de alimentação 

ofertada nos primeiros meses de vida (BREIJ et al., 2017; 

DEONI et al., 2018).  

Ademais, algumas patologias estão em convergência 

à interrupção do aleitamento materno exclusivo e a 

introdução precoce de alimentos, a exemplo da artrite 

idiopática juvenil, que foi encontrada em crianças que foram 

amamentadas por menos de 4 meses e teve uma relação 

direta com a duração da amamentação exclusiva e total 

(KINDGREN; FREDRIKSON; LUDVIGSON, 2017).  

Além desta, as infecções torácicas e diarreias 

também estiveram associadas à interrupção do aleitamento 

materno, bem como com a duração do AME. Foi ainda 

observado que crianças em aleitamento materno misto 

apresentam maior chance de terem diarreia aguda quando 

comparadas às demais classificações de aleitamento 

(QUIGLEY et al., 2016; SANTOS et al., 2016). 
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Quadro 2. Estratégias para prolongar o aleitamento materno 

exclusivo.  

 

Autor/ 

ano 

Título Objetivo Tipo de 

estudo 

Principais 

resultados 

Bauer 

et al, 

2019. 

Orientação 

profissional 

e 

aleitament

o materno 

exclusivo: 

um estudo 

de coorte.  

Analisar a 

orientação 

sobre 

amamentaçã

o durante a 

assistência 

gravídico-  

puerperal e o   

desfecho no 

aleitamento 

materno 

exclusivo.  

 

Estudo de 

coorte 

prospectivo

. 

Observou-se nas 

análises de 

modelo múltiplo 

que a orientação 

de aleitamento 

materno (AM) 

nas consultas de 

puericultura se 

associou a fator 

de proteção ao 

aleitamento 

materno 

exclusivo até os 

seis meses de 

vida da criança. 

O que sugere o 

apoio contínuo 

de equipe 

comprometida 

com a saúde 

materno-infantil.  

Carval

ho et 

Primeira 

visita 

domiciliar 

puerperal: 

Averiguar a 

influência da 

primeira 

Estudo 

transversal. 

A visita puerperal 

permaneceu 

estatisticamente 

associada à 
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al, 

2018. 

uma 

estratégia 

protetora 

do 

aleitamen

to 

materno 

exclusivo.  

visita 

puerperal, da   

renda 

familiar, do 

hábito de 

chupeta, do 

número de 

irmãos e do 

peso ao 

nascer na 

manutenção 

do AME em 

lactentes 

com uma 

semana de 

vida até seis 

meses de 

idade no 

município de 

Vitória de 

Santo Antão, 

Pernambuco

.  

manutenção do 

AME. A ausência 

da visita 

puerperal 

influenciou 

negativamente a 

manutenção do 

AME. Esse 

achado preenche 

uma lacuna 

referente ao 

conhecimento 

dos fatores 

determinantes 

sobre essa 

prática e norteia 

o planejamento 

de ações e 

estratégias locais 

para promoção, 

proteção e apoio 

ao aleitamento 

materno.  
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Lodi et 

al, 

2019. 

Impacto 

da 

autoeficá

cia 

materna 

e fatores 

associad

os na   

manutenç

ão do 

aleitamen

to 

materno 

exclusivo 

na cidade 

de 

Piracicab

a-SP: 

Estudo de 

coorte.  

Avaliar o 

nível de 

autoeficácia 

na 

amamentaçã

o, tanto 

durante a 

gestação 

quanto no 

puerpério   

imediato, e 

os fatores 

associados à 

manutenção 

do 

aleitamento 

materno 

exclusivo no 

primeiro 

mês. 

Estudo de 

coorte. 

O nível de 

confiança das 

mulheres reflete 

sua capacidade 

de amamentar e 

pode nortear 

intervenções 

específicas para 

a promoção e 

manutenção do 

aleitamento 

materno 

exclusivo.  

Silva et 

al, 

2017. 

Associaç

ão entre 

depressã

o pós-

parto e a 

prática do 

aleitamen

to 

materno 

exclusivo 

nos 

primeiros 

Investigar a 

associação 

entre 

depressão 

pós-parto e 

ocorrência 

de 

aleitamento 

materno   

exclusivo.  

Estudo 

transversal. 

A depressão pós-

parto contribuiu 

para redução da 

prática do 

aleitamento 

materno 

exclusivo. Assim, 

esse transtorno 

deveria ser 

incluído nas 

orientações de 

apoio desde o 
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três 

meses de 

vida.  

pré-natal e nos 

primeiros meses 

pós-parto, 

especialmente 

em mulheres de 

baixo nível 

socioeconômico.  

Fonte: Autoral (2021). 

Os artigos analisados trazem ainda algumas possíveis 

estratégias para prolongar o aleitamento materno exclusivo 

(Quadro 4). Foi possível observar como fatores de proteção a 

orientação a respeito do aleitamento materno durantes as 

consultas de puericultura e a visita domiciliar puerperal, e ainda 

o nível de confiança das mulheres sob a própria capacidade de 

amamentar (BAUER et al, 2019; CARVALHO et al, 2018; LODI 

et al, 2019).  

Somado a isso, a depressão pós-parto foi relatada como 

sendo um fator de risco para a manutenção do aleitamento 

materno, podendo assim ser um tema abordado durante o pré-

natal e puericultura a fim de prolongar o tempo de oferta do leite 

materno exclusivo e total (SILVA et al, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

  A interrupção do aleitamento materno exclusivo se 

mostrou intimamente relacionada ao surgimento de variadas 

doenças e desfechos negativos na saúde a médio e longo 

prazo. Houve diferentes fatores ligados à interrupção do 

aleitamento materno exclusivo, dentre eles fatores 

socioeconômicos. Além disso, tendo em vista a inadequação do 
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tempo de aleitamento materno exclusivo e total em toda a sua 

magnitude biopsicossocial, se faz necessário ater-se de 

estratégias de promoção e proteção dessa prática para 

contornar tais dados. 
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