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Caros colegas,

 Nesta última edição da Revista CRN-1, 
apresentamos um resumo do que foi realizado 
pela nossa gestão à frente do Conselho. Mesmo 
não sendo possível inserir todas as nossas ações 
neste pequeno espaço, procuramos enfatizar as 
conquistas da categoria.

 Tivemos como preocupação a ocupação 
de espaços profissionais para os nutricionistas, es-
pecialmente nos programas de políticas públicas, 
como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a 
alimentação escolar. Como resultado do trabalho 
da nossa fiscalização e intervenção dos conselhei-
ros, houve um grande número de contratações 
nas prefeituras do interior dos estados. No Distrito 
Federal, a Secretaria de Saúde, após a intervenção 
do CRN-1, realizou concurso público e contratou 
nutricionistas e técnicos.

 Buscamos melhorar o funcionamento da 
estrutura organizacional, com a reforma dos es-
paços físicos, compra de equipamentos, contrata-
ção de novos funcionários e realização de um 
planejamento estratégico. Também promovemos 
inúmeros eventos para contribuir com a atualiza-
ção profissional dos nutricionistas, como o projeto 
Sexta Básica e os Simpósios de Nutrição. Para 
complementar, criamos o Prêmio Científico He-
lena Feijó para divulgação da produção científica 
da região.

 Com a intensificação do processo de fis-
calização e o aumento do número de inscritos, 
tivemos um superávit financeiro nesses últimos 

anos. Os procedimentos de rotina da fiscalização 
foram incrementados com a informatização: cada 
fiscal recebeu um notebook para auxiliar nas visitas 
às empresas e incorporar as informações direta-
mente ao banco de dados do CRN-1.

 Inovamos o nosso sistema de votação e 
nos tornamos o primeiro Conselho Regional de 
Nutricionistas a realizar eleição via internet. Nesse 
processo eleitoral, tivemos outro fato inédito: a 
participação de duas chapas concorrendo, o que 
nunca tinha acontecido nos 30 anos de existên-
cia do CRN-1. Isso mostra o amadurecimento de 
nossa instituição e o fortalecimento do processo 
democrático do nosso Conselho. 

 Os novos conselheiros que estarão à frente 
da gestão do CRN-1 pelo período 2010/2013 toma-
ram posse no dia 5 de outubro, com o compromisso 
de buscar maior aproximação com os profissionais 
e com as instituições de ensino. Também buscarão 
rever junto aos governos da área de abrangência 
do CRN-1 a adequação do número de nutricionis-
tas nos hospitais, unidades básicas de saúde (UBS), 
merenda escolar e Programa Saúde da Família 
(PSF), entre outras ações.

 Parabenizamos à nova gestão e desejamos 
que sua atuação vá muito além do que realizamos 
até o momento. Afinal, é esse processo que impul-
siona a evolução da profissão e do próprio Conse-
lho.

Abraços,

Simone Rocha
Presidente CRN-1

Os artigos publicados nesta publicação são 

de responsabilidade dos autores, não repre-

sentando necessariamente a opinião do Con-

selho Regional de Nutricionistas da 1ª Região.

E D I T O R I A L



Regularize sua
situação junto ao CRN-1

Solicitamos a todos os nutricionistas que regularizem sua 
situação junto ao CRN-1 a fim de evitar problemas. Verifique 

no site www.crn1.org.br, em “Atendimento on-line”, se seus da-
dos estão atualizados, especialmente endereço e e-mail, e se existe 
algum débito. Caso exista alguma pendência, procure regularizar o 
mais rápido possível para que possa receber as informações do CRN-1.4  •  Conselho Regional de Nutricionistas
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CRN-1 TEM NOVO
PLENÁRIO PARA PERÍODO

2010/2013

 O CRN-1 está sob nova direção. No dia 5 
de outubro, foi realizada a cerimônia de posse dos 
conselheiros eleitos para a gestão 2010/2013. A 
mesa da solenidade foi composta pelas presidentes 
do Conselho Federal de Nutricionistas Rosane Nas-
cimento, do Conselho Regional de Nutricionistas 
da 1ª Região Simone Rocha, da Comissão Eleitoral 
Dulcineia Montalvão e a representante da chapa 
eleita Mara Saleti De Boni.

 Os novos conselheiros assumiram com as 
metas de maior aproximação com os profissionais 
e as delegacias em todos os estados abrangidos 
pelo CRN-1; de estreitar as relações com as coor-
denações dos cursos de graduação e das escolas 
técnicas; de rever com os gestores públicos a ade-
quação do número de nutricionistas nos hospitais, 
unidades básicas de saúde (UBS), merenda escolar 
e Programa Saúde da Família (PSF); 

Transição

 Como é tradição nesse período de tran-
sição, o novo plenário reuniu-se no dia seguinte 
à posse com os conselheiros da gestão 2010/2013 
para que fossem repassadas informações sobre o 
funcionamento do CRN-1. Também puderam ouvir 
as coordenações de fiscalização, administrativa e 
técnica sobre a rotina dos diversos setores do CRN-
1 e suas comissões.

 No segundo período do seminário, elege-
ram a nova diretoria, cujos cargos foram ocupados 
pelas seguintes conselheiras: Mara Saleti De Boni – 
presidente; Maria Cristina Guedes de Souza – vice-
presidente; Carolina Martins dos Santos Chagas 
– tesoureira; e Maria Clara da Silva Goersh – secre-
tária.

Componentes do novo plenário

CONSELHEIRAS EFETIVAS
Mara Saleti De Boni (DF) 
Maria Cristina Guedes de Souza (DF) 
Carolina Martins dos Santos Chagas (DF) 
Maria Clara da Silva Goersh (DF) 
Andrea Carneiro Silva Rezende (GO)
Gleiva Candida Gonçalves (GO) 
Jucinéia Gonçalina Nogueira (DF) 
Rosemeire Aparecida Victória Furumoto (DF)
Suzana Ribeiro Gomes P. Furtado (DF)

CONSELHEIRAS SUPLENTES
Alexandra Rodrigues de O. Mello (DF)
Aline Cabral Bezerra Freitas (DF) 
Ana Cassia Lira de Amorim da Silva (MT)
Andrielle Haddad R. de Oliveira (DF)
Carla Tavares de M. Sarmento (DF)
Lorena Gonçalves Chaves (DF)
Luciane Felix de Souza (DF) 
Luzia Helena Moisés (DF)
Salete Teresinha Rauber Klein (TO)
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Processo Eleitoral

 Pela primeira vez na história do CRN-1, 
dois grupos concorreram à eleição, com propostas 
claras, possibilitando uma escolha mais consciente 
e fortalecendo o processo democrático.

 Outra grande inovação do processo eleito-
ral em 2010 foi a votação eletrônica, pela qual os 
nutricionistas puderam votar com todo o conforto 
e segurança, em qualquer local com acesso a inter-
net, além de permitir a acessibilidade aos portado-
res de deficiências. 

 Para garantir a segurança da votação, o 
CRN-1 contratou uma empresa de auditoria es-
pecializada nesse tipo de evento eletrônico por 
internet. A empresa escolhida, a The Perfect Link, 
acompanhou todas as fases da eleição, desde a ve-
rificação da segurança e capacidade dos servidores 
e provedores de hospedagem envolvidos no pro-
cesso, os testes sobre inviolabilidade do sistema de 

votação, os procedimentos internos da eleição, até 
a divulgação do resultado final. 

 Segundo Fernando Barreira, auditor res-
ponsável, o processo de eleição eletrônica por in-
ternet, quando reúne todos os cuidados e prepa-
rações como as realizadas no processo eleitoral no 
CRN-1, é muito mais seguro e isento que o pleito 
tradicional (presencial), por correspondência ou 
mesmo por urnas eletrônicas. “Somente o processo 
eleitoral eletrônico por internet possibilita a audito-
ria integral do processo, impedindo qualquer pos-
sibilidade de intervenção no resultado”, afirma.

Resultado

Votos brancos: 173 
Maré Alta: 995
Ação e Equilíbrio: 1.359
Votos nulos: 85
Total de votos registrados: 2.612
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A IMPORTÂNCIA DO

PROCESSO ELEITORAL
POR LANUSE DA SILVA QUEIROZ*

A S S E S S O R I A    J U R Í D I C A

 No dia 10 de setembro de 2010, o CRN-1
realizou seu processo eleitoral para a escolha do 
novo colegiado responsável pela gestão do Con-
selho no período de 2010/2013. O processo eleito-
ral elaborado pelo Conselho foi memorável, orga-
nizado e, sobretudo, democrático.

 O processo eleitoral de um órgão como 
o Conselho guarda total consonância, 
assim como possui a mesma relevân-
cia que as eleições nacionais que 
enfrentaremos no mês de outu-
bro.

 A escolha do me-
lhor candidato, da melhor 
chapa, das melhores pro-
postas pode mudar o rumo 
e as decisões de toda uma 
categoria, e no âmbito na-
cional, a vida de muitos 
brasileiros. Logo, o proces-
so eleitoral é de extrema 
importância para toda a so-
ciedade.

 É essencial que o eleitor, 
seja aquele das eleições nacio-
nais, ou aquele que votou no processo 
eleitoral de sua categoria, conheça a pro-
posta de seu candidato, assim como assuma o 
compromisso de entregar seu voto e sua confiança 
a pessoas sérias e comprometidas.

 O exercício dos direitos políticos é garan-
tia constitucional, em acatamento à soberania 
popular, exercido por todos os cidadãos de forma 

obrigatória, com as exceções previstas na própria 
constituição, logo, merece a seriedade e a im-
portância que efetivamente possui.

 Desde 1996 foi introduzido no Brasil o pro-
cesso eleitoral eletrônico, trazendo maior segu-
rança e transparência às eleições e, conseqüente-

mente, à apuração dos votos. Tal evolução foi 
devidamente acompanhada pelo CRN-1 

que realizou no mês passado eleições 
por meio do voto eletrônico.

 Há que se ressaltar que tais 
evoluções são importantes e 

decorrem do próprio movi-
mento gradual e progres-
sivo da sociedade.

 O exercício da democracia 
deve ser praticado pelos 
cidadãos, que tem o poder 
de tomar importantes de-

cisões políticas, na medida 
em que podem eleger o can-

didato melhor preparado e 
intencionado para a defesa de 

seus direitos e daqueles da cole-
tividade. O mais importante é que 

se exerça o direito de voto com liber-
dade, segurança, efetiva escolha e participa-

ção e não como uma obrigação a ser cumprida.

  A sociedade deve estar atenta para o fato 
de que a participação efetiva e comprometida do 
cidadão no processo eleitoral proporciona van-
tagens incomensuráveis à classe e à comunidade 
como um todo.

*Lanuse da Silva Queiroz pertence é advogada da
Rodrigues Pinheiro Advocacia, que presta assessoria jurídica ao CRN-1.
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Administrativo

 O setor administrativo apresentou um 
grande avanço na nossa gestão. Os projetos exe-
cutados foram fruto de um planejamento estratégi-
co, elaborado a partir de debate entre conselheiros 
e funcionários. Nesse planejamento, foi feita uma 
avaliação do funcionamento do CRN-1 e sua estru-
tura, e a partir daí foram estruturadas as metas a 
serem alcançadas. Esse foi um passo importante na 
efetivação dos planos de ação.

 A partir desse planejamento, foi detectada 
a necessidade de contratação de novos funcioná-
rios e de melhoria da infraestrutura. Assim, foi reali-
zado concurso público e o plenário aprovou o plano 
de cargos e salários. Também foi feita a reforma dos 
espaços físicos da sede e das delegacias e houve 
compras de equipamentos para melhor atender à 
demanda.

 A eleição foi outro avanço importante. Pela 
primeira vez, foi possível ao nutricionista votar pela 
internet, democratizando e facilitando o acesso a 
todos. 

Fiscalização

 Como uma das funções básicas de um con-
selho conselho de classe, este setor assumiu um 
caráter cada vez mais de orientação aos profissio-

nais, aos gestores e às empresas. Nesta gestão, foi 
intensificada a fiscalização nas áreas de alimenta-
ção escolar e nutrição clinica hospitalar. Esta pos-
tura gerou resultados bastante positivos.

 Na alimentação escolar, foi realizada ação 
em parceria com dados fornecidos pelo FNDE pela 
qual todos os gestores públicos dos municípios ir-
regulares foram notificados, gerando contratação 
de número significativo de responsáveis técnicos 
(RT) para atuarem no PNAE. No Distrito Federal, 
após exaustiva negociação com o GDF, comemora-
mos hoje a nomeação de 50 profissionais aprova-
dos no concurso da Secretaria de Saúde para se-
rem lotados na Secretaria de Educação em caráter 
emergencial e ainda a publicação de edital para 
concurso público contemplando mais 15 vagas para 
atuação na merenda escolar. 

 Na nutrição clinica hospitalar, em Goiás 
foi realizada ação ostensiva junto aos hospitais 
particulares na busca da formalização da figura 
do Responsável Técnico Nutricionista. No Distrito 
Federal, após intensa ação conseguimos também 
a nomeação de 110 profissionais para atuação nos 
hospitais da rede pública; destes foram empossa-
dos 60.

 No interior dos Estados, realizamos nestes 
últimos 3 anos, 31 ações de interiorização onde 
foram visitados 24 municípios nas 4 unidades da 
federação de nossa jurisdição. 

Transparência e inovação marcam gestão 2007/2010

BALANÇO DA

GESTÃO

E S P E C I A L

 Aumento do superávit patrimonial, intensificação da fiscalização, abertura de vagas para nutricio-
nistas nos programas de políticas públicas, parcerias com outras entidades, reformas das delegacias e sede 
do CRN-1, compra de equipamentos. Essas são algumas das ações realizadas pelos conselheiros da gestão 
2007/2010 do CRN-1, sempre trabalhando em prol do profissional e da Nutrição.

 Nesses três anos, a transparência foi a marca desta gestão, com a divulgação das atividades promovi-
das pelo Conselho e dos balancetes patrimoniais. Todos os gastos realizados seguiram as determinações da 
Lei 8.666, a Lei das Licitações.
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Qualificação profissional

 Este foi um dos principais focos da gestão, 
que buscou a aproximação com as instituições de 
ensino e com os profissionais. A diretoria realizou 
inúmeras palestras para os graduandos sobre o 
papel do CRN-1 e a ética profissional, além de par-
ticipar das atividades promovidas por essas insti-
tuições.

 Também foram realizadas palestras men-
sais, por meio do projeto Sexta Básica, simpósios e 
oficinas sobre ética e alimentação escolar. Tudo isso 
buscando contribuir para a qualificação do exercí-
cio profissional.

Comunicação

 Houve uma grande evolução neste setor 
nos últimos três anos. Por meio de licitação, foi 
contratada uma agência de publicidade para criar a 
identidade visual do CRN-1, ou seja, criar uma nova 
logomarca com todas as suas aplicações. A partir 
dessa logomarca, houve uma reestruturação da re-
vista do CRN-1 e foi criado um novo sítio na internet 
em um programa de software livre.

 Além dos materiais produzidos, a Comissão 
de Comunicação esteve à frente da organização 
dos eventos realizados pelo CRN-1. O projeto Sexta 
Básica, os Simpósios de Nutrição, os seminários do 
Dia do Técnico, o Dia Mundial da Alimentação, as 
oficinas temáticas e o Prêmio Helena Feijó alguns 
exemplos de eventos promovidos por esta gestão.

Finanças / Investimentos

 Os recursos financeiros advindos da con-
tribuição dos inscritos no CRN-1 (pessoas físicas e 
jurídicas e técnicos em nutrição) foram aplicados 
de maneira responsável e bastante criteriosa. Com 
isso, o superávit financeiro até o mês de agosto de 
2010 foi de R$ 878.819,12 (oitocentos e setenta e 
oito mil, oitocentos e dezenove reais e doze centa-
vos).

 Os investimentos realizados tiveram como 
foco a melhoria das instalações da sede e delega-
cias regionais do CRN-1, com a realização de re-
formas, aquisições de mobiliário, equipamentos 
de informática, licenças de softwares, com vistas a 
atender a demanda de serviços do Conselho, moti-
vando em parte o aumento patrimonial do CRN-1 
conforme quadro demonstrativo a seguir.

Exercício 2007/2010

EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS SALDO PATRIMONIAL  VARIAÇÕES (R$) 
2007  1.312.686,92  -
2008  1.581.602,45   268.915,53
2009  1.806.455,34   224.852,89
2010  2.239.264,64  432.809,30

O quadro indica um acréscimo patrimonial em relação ao exercício
de 2007 da ordem de R$ 926.577,72, que corresponde a 70,59%.
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Período: janeiro a agosto de 2010

DEMONSTRAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

E S P E C I A L

Discriminação das Receitas Orçada  Arrecadada Discriminação das Despesas Autorizada Realizada  
Receitas de Contribuições 990.000,00 951.823,60 Despesas com Pessoal 540.000,00 317.275,88
Receita Patrimonial  50.000,00   29.670,48  Material de Consumo   29.000,00   18.708,47
Receitas de Serviços  60.000,00   43.937,75  Serviços Terc. e Encargos 60.000,00   34.188,50
Outras Receitas Correntes 100.000,00 62.248,29  Outros Serviços/Encargos 521.000,00 281.176,49
Receitas de Capital  50.000,00      Despesas de Capital   100.000,00 66.727,63
TOTAL   1.250.000,00 1.087.680,12 TOTAL     1.250.000,00 718.076,97
  
NOTA: Na análise da demonstração orçamentária, verifica-se que o CRN-1 arrecadou até o mês de agosto de 2010 o montante  de R$ 
1.087.680,12, que corresponde a 87,01% do total orçado que é de R$ 1.250.000,00, bem como realizou despesas até o mesmo período 
no montante de  R$ 718.076,97, que corresponde a 57,45% do orçamento previsto, que significa um superávit orçamentário no valor 
de R$ 369.603,15 até o mês de agosto de 2010.

Período: janeiro a agosto de 2010

DEMONSTRAÇÃO
FINANCEIRA

ATIVO FINANCEIRO   927.451,08  PASSIVO FINANCEIRO   32.972,18
DISPONÍVEL    46.514,11    DÍVIDA FLUTUANTE    32.972,18
Bancos - C/Movimento  44.246,55    Depósitos de Diversas Origens  9.742,40
Disponibilidade em Trânsito  735,42    Consignações    5.758,42
Suprimento de Fundos  1.532,14    Credores da Entidade    1.270,02
DISPONÍVEL VINC. C/C BANCÁRIA 865.277,19  Entidades Públicas Credoras  16.201,34
Bancos C/Vinc. Aplic. Financeira  865.277,19            
REALIZÁVEL     15.444,92            
Diversos Responsáveis   6.442,90            
Devedores da Entidade   8.847,09            
Entidades Públicas Devedoras   154,93            
RESULTADO PENDENTE   214,86            
Despesas Judiciais     214,86            
ATIVO PERMANENTE     1.344.785,74   PASSIVO PERMANENTE  - 
BENS PATRIMONIAIS     690.964,96   DÍVIDA FUNDADA    - 
Bens Móveis     241.678,77   Dívida Fundada Interna  - 
Bens Imóveis     449.286,19   SOMA DO PASSIVO REAL  32.972,18
CRÉDITOS       653.820,78            
Dívida Ativa     653.820,78   SALDO PATRIMONIAL        
SOMA DO ATIVO REAL   2.272.236,82   PATRIMÔNIO (Ativo Real Líquido) 2.239.264,64   
TOTAL DO ATIVO     2.272.236,82   TOTAL DO PASSIVO     2.272.236,82
                      
NOTA: Considerando a disponibilidade financeira até o mês de agosto de 2010 no motante de R$ 911.791,30, menos o passivo finan-
ceiro no montante de R$ 32.972,18, constatou-se um superávit financeiro no valor de R$ 878.819,12.

                      
José Eustáquio de Oliveira
Assessoria Contábil
CRC-013373/P
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RESULTADO FINAL DO

PRÊMIO HELENA FEIJÓ

P R Ê M I O   H E L E N A    F E I J Ó

 Na solenidade de abertura do III Simpósio de Nutrição do Distrito Federal, no dia 26 de agosto, o 
CRN-1 realizou a solenidade de entrega do Prêmio Helena Feijó aos vencedores da terceira edição, de 2010, 
em quatro categorias: Nutrição Esportiva, Saúde Pública, Nutrição Clínica e Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos.

 As quatro vencedoras são nutricionistas da cidade de Goiânia-GO, que receberam um prêmio de R$ 
1.500,00, mais uma placa de homenagem e um certificado do CRN-1 comprovando que seus trabalhos foram 
premiados.

 O CRN-1 agradece aos representantes da Comissão Julgadora – composta por dois nutricionistas do 
Distrito Federal, Henrique Freire e Renata Zandonade, e duas de Mato Grosso, Ana Cássia Lira Amorim da 
Silva e Loanda Maria Gomes Cheim –, que mesmo com sua agenda bem atribulada, dispuseram-se a avaliar 
os trabalhos apresentados.

 Nesta edição da Revista CRN-1, publicamos o resumo dos trabalhos vencedores. A íntegra está dis-
ponível no sítio www.crn1.org.br. Confira a seguir o nome dos trabalhos e das vencedoras do III Prêmio Cientí-
fico Helena Feijó.

Saúde Pública
Fontes de referências e crenças que influenciam 
as decisões maternas acerca da alimentação 
complementar 
• Márcia Helena Sacchi Correia
• Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes
• Marcelo Medeiros
• Maria Marcia Bachion

Nutrição Clínica
Prevalência de compulsão alimentar periódica em 
pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica
• Vivian Said Mendonça
• Érika Aparecida da Silveira
• Joyce Ferreira Faria
• Juliana da Cunha

Nutrição Esportiva
Efeito de repositor hidroeletrolítico na
hidratação de jogadores juniores de futebol
• Carolina de Souza Carneiro
• Maria Reis Silva
• Núbia Cristina Santos Melo
• Paula Azevedo Aranha Crispim
• Rodrigo Rocha Sales

Ciência e Tecnologia de Alimentos
Composição química-centesimal de pratos
típicos goianos com teores reduzidos de
gorduras e/ou açúcares
• Priscila Laís Coelho de Souza
• Luana Alves Lopes
• Tânia Aparecida Pinto de Castro Ferreira

Autoras dos trabalhos vencedores na solenidade de premiação.
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Introdução

 A relação entre saúde e 
alimentos deve ser considerada 
em doenças crônicas não trans-
missíveis. Nestes casos a modifi-
cação dietética é imprescindível 
ao tratamento (TANNUS et al., 
2001). Contudo, o conteúdo nu-
tricional de preparações dieté-
ticas, cujos dados são oriundos 
de tabelas de composição de ali-
mentos são de qualidade variá-
vel pela ausência de padroniza-
ção dos procedimentos analíti-
cos e por desconsiderar modi-
ficações entre ingredientes em 
preparações, além de não con-
templar preparações regionais 
(TORRES et al., 2000). Conhecer 
o valor nutritivo dos alimentos 
considerando-se as técnicas cu-
linárias regionais é fundamental 
para planejar cardápios e realizar 
orientações alimentares adapta-
das à população local.

Considerando-se que pratos típi-
cos goianos se caracterizam pelo 
excesso de gordura saturada e 
pouca quantidade de vegetais e 
frutas (NAVES et al., 2002), estas 
preparações podem ser modifi-
cadas com substituições quali-
quantitativas de ingredientes e 
alterações no preparo, aliando a 
técnica dietética à gastronomia.

Objetivos

 Este trabalho objetiva 
reproduzir receitas goianas com 
teores reduzidos de gorduras e/
ou açúcares, determinar a com-
posição centesimal por análise 
direta e o valor calórico, com-

pará-los à análise indireta e aos 
dados nutricionais dos pratos 
tradicionais, e classificar as recei-
tas modificadas em diet e/ou light 
segundo critérios da legislação 
vigente.

Metodologia

a) Ingredientes, preparações e 
fotografia
Neste estudo analítico labora-
torial, foram reproduzidas 18 
receitas, 9 doces e 9 salgadas, 
conforme Silva e Lima (2007), em 
Laboratório de Dietética, utili-
zando ingredientes selecionados 
adquiridos em mercados, feiras 
livres, supermercados e lojas da 
região especializadas em produ-
tos diet. Houve posterior mon-
tagem de cenário para execução 
da documentação fotográfica de 
cada preparação.

b) Determinação da composição 
centesimal (análise direta)
As preparações foram embala-
das, resfriadas e homogeneiza-
das e uma alíquota foi tomada 
para determinar a umidade base 
úmida. O restante foi seco em es-
tufa de ventilação forçada a 70ºC 
por 10 a 15 horas, e depois tritu-
rado e refrigerado. As análises 
foram realizadas em triplicata 
em Laboratório de Análise de 
Alimentos. A umidade foi de-
terminada por aquecimento em 
estufa a 105°C (IAL, 2005); as 
cinzas, por incineração em mufla 
a 550°C, e a proteína bruta total, 
pelo método micro-Kjeldahl (fa-
tor de conversão 6,25) (AOAC, 
1990); os carboidratos, incluindo-
se as fibras, foram calculados por 

diferença (IAL, 2005) e os lipídios 
pelo método Bligh e Dyer (1959). 
Os valores obtidos em base seca 
foram convertidos para base 
úmida e determinou-se o valor 
energético de cada preparação.

c) Estimativa da composição 
centesimal (análise indireta) e 
análise estatística
Para análise indireta, utilizou-se 
tabelas nacionais (NEPA, 2006; 
IBGE, 1996). Os resultados foram 
expressos em média aritmética, 
desvio padrão amostral e coefi-
ciente de variação. Os dados da 
análise direta e indireta dos pra-
tos modificados e análise direta 
ou indireta dos pratos tradicio-
nais foram comparados entre si 
por análise de variância ANOVA, 
com pressupostos atendidos 
para aplicação de teste Tukey, 
considerando-se dados com uma 
variação (SPIEGEL, 1993) e nível 
de significância 5%. Utilizou-se o 
programa XLSTAT Pro 2008.

d) Metodologia de classificação 
das preparações modificadas 
em diet / light
Para a classificação em light, da-
dos de análise direta de receitas 
modificadas foram comparados 
com dados das preparações 
tradicionais (SILVA et al., 2003), 
considerando-se redução de 
25% do valor energético ou do 
nutriente específico e diferença 
maior que o considerado para ser 
light em valor absoluto (BRASIL, 
1998a). As preparações que não 
tiveram adição de açúcar foram 
classificadas como diet para die-
tas com ingestão controlada de 
açúcares (BRASIL, 1998b).

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ALIMENTOS

POR PRISCILA LAÍS COELHO DE SOUZA, LUANA ALVES LOPES
E TÂNIA APARECIDA PINTO DE CASTRO FERREIRA

Composição química-centesimal de pratos típicos goianos
com teores reduzidos de gorduras e/ou açúcares

P R Ê M I O   H E L E N A    F E I J Ó
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Resultados e Discussão

 Foram observadas varia-
ções consideráveis entre as mé-
dias de porcentagem de diferen-
ça de energia e macronutrientes 
para análise direta e indireta en-
tre as preparações, com extre-
mos de -37,40% para proteínas e 
-14,62% para energia. Os valores 
estatisticamente inferiores ob-
tidos na análise direta compara-
dos à análise indireta de lipídios 
(bolo de arroz, curau de milho, 
arroz com pequi e pamonha 
de sal), carboidratos (doce de 
ovos, doce de mamão e arroz 
com pequi), energia e macro-
nutrientes (pamonhas de doce 
e à moda), energia, carboidra-
tos e proteínas (ambrosia e pas-
telinho), devem-se à desconside-
ração, pela análise indireta, da 
gordura residual em utensílios; 
determinação ineficiente da gor-
dura incorporada à preparação; 
desconsideração de interferên-
cias no rendimento da prepara-
ção pela adição e/ou perda de 

água no preparo, alterando a con-
centração de carboidratos e de 
energia (SILVA et al., 2003); e por 
fim, por muitos dados das tabelas 
de composição de alimentos se-
rem oriundos de alimentos crus. 
Contudo, nas preparações com 
predominância de ingredientes 
animais, foram maiores os teores 
de lipídios (pastelinho e ameixa 
de queijo somado ao último, um 
maior teor protéico), de energia, 
proteínas e lipídios (biscoito de 
queijo e peixe na telha), de ener-
gia e carboidratos (bolinho de 
arroz, broa de fubá de milho, qui-
bebe de mandioca com lingüiça e 
empadão goiano) e de proteínas 
(empadão goiano), pois fatores 
como raça, idade e manejo dos 
animais, clima e processamento 
industrial podem influenciar na 
composição química desses ali-
mentos (TORRES et al., 2000). 
Quanto à classificação em diet 
e/ou light as preparações doces 
foram consideradas diet para 
dietas com ingestão controlada 
de açúcares e light para energia, 

carboidratos e lipídios, exceto 
o doce de mamão e o doce de 
ovos, que não foram light em lipí-
dios. Das preparações salgadas, 
o arroz com pequi, pamonha à 
moda e de sal foram light quanto 
aos macronutrientes; o biscoito 
de queijo, bolinho de arroz, qui-
bebe de mandioca com lingüiça 
e arroz cozido com pequi foram 
light em lipídios, e o último tam-
bém light em energia.

Conclusão

 A análise direta das pre-
parações modificadas apresen-
tou valores significativamente 
diferentes comparados à análise 
indireta, comprovando a neces-
sidade de atualização de dados 
das tabelas de composição de ali-
mentos, com inclusão de prepa-
rações típicas modificadas, e as-
sim contribuir com a valorização 
dos sabores típicos regionais e a 
promoção de uma alimentação 
mais saudável.
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Introdução

 O modelo alimentar é 
um conjunto de conhecimentos 
construído a partir de experiên-
cias que permitem diálogo entre 
as ciências sociais e da alimen-
tação e nutrição (POULAIN, 
2004). As atitudes em relação 
à comida são aprendidas cedo, 
estabelecidas por adultos com 
os quais mantemos relações de 
afetividade, criando-se um senti-
mentalismo duradouro (MINTZ, 
2001). Apesar do processo de 
aprendizagem ser semelhante 
nas diversas culturas, acredita-se 
que as preferências e os estilos 
de controle de ingestão dos ali-
mentos apresentem diferença, 
devido às práticas alimentares, 
decorrente da disponibilidade de 
alimentos, crenças/tabus e con-
texto social do ato de alimentar-
se (BIRCH, 1999). Os conceitos 
transmitidos pelos meios de co-
municação, tradições, escola, 
família e outras fontes influen-
ciam no processo de tomada 
de decisões. Além disso, num 
mesmo contexto social, exis-
te diversidade de idéias sobre 
um mesmo tema, que muitas 
vezes tornam-se contraditórias 
(REZENDE et al., 2002). O con-
texto familiar desempenha pa-
pel fundamental na construção 
das práticas alimentares, pois a 
família estabelece sua própria 
história e define as particulari-
dades que a diferencia de outras 
famílias. No universo de relações 
sociais, o profissional de saúde 
parece ter menor influência.

 Segundo Bigot-Chante-
pie et al. (2005) nem sempre as 
orientações técnicas são as prin-
cipais responsáveis pelas condu-
tas maternas, pois o ambiente 
social e o universo consensual das 
mães ainda representam os ele-
mentos centrais. Na alimentação 
infantil brasileira, observa-se que 
alimentos regionais de alto valor 
nutritivo, disponíveis e utilizados 
pela família não são dados às cri-
anças no primeiro ano de vida, 
devido a crenças/tabus (BRASIL, 
2002). Pelo exposto, propôs-se 
este estudo, objetivando identi-
ficar as fontes que são tomadas 
pelas mães como referências 
para o desenvolvimento de suas 
crenças relacionadas à alimen-
tação complementar e qual a di-
mensão ocupada pelo discurso 
dos profissionais de saúde neste 
processo, além de classificar as 
crenças maternas que influen-
ciam as práticas em relação à 
alimentação complementar, de 
crianças no primeiro ano de vida.

Percurso metodológico

 Pesquisa descritiva e ex-
ploratória de abordagem quali-
tativa, desenvolvida com quinze 
mães de baixo poder aquisitivo 
com filhos na faixa etária de seis 
a doze meses, parto realizado 
em Hospital Amigo da Criança 
e cadastro em equipe da Estra-
tégia Saúde da Família. Os da-
dos foram coletados por meio 
de entrevista semiestruturada, 
contendo temas norteadores: ali-
mentos complementares, modo 

de preparo, contexto de oferta da 
alimentação, pessoas que influ-
enciam na alimentação do bebê e 
itens sociodemográficos das par-
ticipantes: idade, escolaridade, 
procedência, estado civil, renda 
familiar e per capita, trabalho, 
ajuda de pessoas para cuidar do 
filho, número de filhos e idades.

 A coleta de dados ocor-
reu de maio a setembro de 2008. 
Todas as entrevistas foram gra-
vadas e realizadas nas residên-
cias das entrevistadas, exceto 
uma que ocorreu na unidade de 
saúde.

 Também foi feito o regis-
tro de observações em diário de 
campo, logo após cada encon-
tro, para recompor o contexto 
em que se deu a conversa e as 
“impressões” da pesquisadora. A 
pesquisa foi aprovada por Comitê 
de Ética em Pesquisa. As partici-
pantes foram informadas sobre 
os procedimentos e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Para preservação da 
identidade, utilizou-se a 2 letra M 
e um número. A análise dos da-
dos compreendeu duas etapas. 
Inicialmente os dados foram 
analisados pela técnica de análise 
de conteúdo (BARDIN, 2008), de 
onde emergiram as categorias: 
Família, Profissionais da Saúde, 
A própria mãe, Fonte indefinida e 
Mídia. Em seguida, realizou-se a 
análise das crenças com base no 
modelo de Rokeach (1981) que 
as classifica em cinco categorias: 
Tipo A ou primitivas de consenso 

POR MÁRCIA HELENA SACCHI CORREIA,
IDA HELENA CARVALHO FRANCESCANTONIO MENEZES

E MARIA MARCIA BACHION

Fontes de referências e crenças que influenciam as
decisões maternas acerca da alimentação complementar
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100% (mais centrais e aprendidas 
pelo encontro direto com o ob-
jeto da crença); Tipo B ou primi-
tivas de consenso zero (incontro-
vertíveis, envolvem a existência 
e autoidentidade e independem 
de ser compartilhada); Tipo C ou 
de autoridade (não-primitivas, 
relevantes, resistentes, menos 
importante e mais fácil de mudar 
que as A e B); Tipo D ou derivadas 
(ideológicas, originárias de insti-
tuições religiosas/políticas e de-
rivadas de segunda mão) e Tipo E 
ou inconsequentes (representam 
questões de gosto).

Resultado e discussão

 Dentre as quinze mães, 
nove eram primíparas, seis 
multíparas, 11 tinham o 2º grau 
completo ou incompleto, 12 
eram casadas ou viviam em 
união consensual, 13 eram donas 
de casa, das quais, cinco aliavam 
tarefas domésticas com ativi-
dades informais.

 Apenas duas mães pos-
suíam trabalho formal. Com ex-
ceção de uma, todas apresen-
tavam renda familiar ≤ 1salário 
mínimo, com renda per capita 
variando de 20 a 40 reais. A 
idade das mulheres variou de 16 
a 44 anos. Quanto às crianças, 
60% eram do sexo feminino. A 
faixa etária variou de 6-12 me-
ses: 33,33% (6 meses), 13,33% (7 
meses), 20% (8 meses), 6,66% 
(9 meses), 13,33% (10 meses) 
e 13,33% (12 meses). As fontes 
identificadas como referências 
foram: a própria mulher, a famí-
lia, pessoas de convívio próximo 
(vizinhos/amigos), profissionais 
de saúde, a mídia e pessoas in-
definidas (“o povo fala”, “eles 
falam”). A partir destas fontes 
foram estabelecidas cinco ca-
tegorias temáticas: Família, Pro-
fissionais de Saúde, A Própria 
Mãe, Mídia, Fontes Indefinidas. 
A família constitui o alicerce, o 
apoio para a criação dos filhos. 
O papel da mãe e avó ganha 
destaque, pois representa a 
história de suas vidas, a identi-
dade cultural da família repassa-

da ao longo do tempo. Algumas 
destacam outras pessoas, com 
as quais mantêm relação de res-
peito e confiança, considerando-
as como referência (marido e ir-
mãs).

 Segundo Woortmann 
(1986) a influência cultural in-
terfere no cotidiano das famílias 
e representa a perpetuação da 
família. Estudo sobre agentes/
instituições tidas como referên-
cias por nutrizes, observou que 
a família ocupa o primeiro lugar, 
transmitindo crenças, hábitos e 
condutas (NAKANO et al., 2007). 
Depreendem-se das falas que as 
consultas médicas e os cursos no 
pré-natal oportunizam a aproxi-
mação das mães e unidades de 
saúde. A comunicação entre os 
profissionais técnicos e as mães/
cuidadores tem reflexos na efe-
tividade das ações de promoção 
da saúde da criança (REZENDE 
et al., 2002). Na visão da mãe, o 
médico tem papel de orientador, 
pois as informações técnicas dão 
respaldo científico para as esco-
lhas, validando ou não informa-
ções do senso comum (SALVE, 
2008). Há mães que não consid-
eram as informações advindas 
da família ou profissionais e que 
tomam as decisões por si, repre-
sentando as figuras centrais do 
processo. A oferta dos alimentos 
às crianças se associou às sensa-
ções maternas (fome e preferên-
cias alimentares). A interferência 
dos hábitos alimentares mater-
nos, na alimentação dos filhos, 
também foi descrita por Salve 
(2008). A alimentação é um tema 
que transita entre o saber científi-
co e o popular, com informações 
provenientes de diversas fontes. 
Depreendemos das falas que, 
muitas vezes, não se pode saber 
qual a fonte de informação, o que 
pode significar que foi uma com-
binação delas. Para a mãe acatar 
a informação é preciso que esteja 
coerente com suas convicções, 
independente da fonte de in-
formação. Assim, no confronto 
entre as crenças primitivas e as 
de autoridade, originárias das 3 
experiências de suas mães/avós 

ou do conhecimento científico 
do médico, as escolhas se fun-
damentam nos seus próprios 
sentimentos. Houve predomínio 
e crenças centrais, Tipo A (con-
senso 100%) e Tipo B (consenso 
zero), que precisam ser conheci-
das pelos profissionais de saúde 
para que sejam consideradas 
no planejamento das ações de 
educação em saúde. A com-
posição do sistema de crenças 
revela que as crenças maternas 
têm papel primordial nas esco-
lhas e nas práticas que norteiam 
a introdução da alimentação 
complementar, pois derivam do 
encontro com o objeto, por meio 
das experiências particulares de 
cada mãe e de fontes confiáveis 
que a mãe tem como autoridade.

Conclusão

 O processo de in-
trodução dos alimentos comple-
mentares é construído a partir 
de uma rede de informações que 
são confrontadas com as crenças 
de cada mãe. As fontes de infor-
mação são variadas e cada uma 
contribui para a construção do 
referencial de crenças maternas. 
A mãe é a peça fundamental que 
determina as escolhas. Quanto 
à influência das crenças na ali-
mentação infantil, destacamos 
que a mesma crença, para dife-
rentes atores, pode ser A, B, C, D 
ou E, dependendo da história de 
vida do indivíduo. Assim, depen-
dendo da localização no sistema 
de crenças, pode ser mais ou 
menos resistente à mudança. O 
sistema de crenças é complexo e 
as novas crenças devem ser com-
patíveis com as existentes, caso 
contrário, será gerada tensão, 
resultando na recusa da nova 
crença ou na repadronização do 
sistema, devido à incorporação 
da nova crença. A realidade evi-
dencia a necessidade de maior 
acompanhamento materno pe-
los profissionais de saúde na fase 
de introdução da alimentação 
complementar, para valorizar os 
aspectos positivos e tentar dis-
cutir as práticas que precisam ser 
revisadas.
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NUTRIÇÃO ESPORTIVA

Introdução

 O futebol tem caracte-
rísticas bastante peculiares em 
relação à hidratação, principal-
mente pelo fato de não possuir 
pausas regulares para que os 
jogadores possam ingerir líqui-
dos durante os jogos. Antes do 
início da partida e no intervalo 
são as situações que o jogador 
tem a garantia de consumir líqui-
dos (BARROS; GUERRA; MON-
TEIRO, 2003; CLARKE; DRUST; 
MACLAREN, D; REILLY, 2005).

 Os jogadores de futebol 
podem perder até três litros ou 
mais de suor durante um jogo. O 
estado crônico de desidratação 
e o estresse térmico durante um 
jogo de futebol podem limitar o 
desempenho e ser prejudiciais 
ao jogador, sendo comum ob-
servar temperaturas corporais 
acima de 39 ºC após partidas de 
futebol (GUERRA; SOARES; BU-
RINI, 2001).

 A ingestão de líquidos 
contendo eletrólitos e carboi-
dratos durante o exercício é ex-
tremamente benéfica para o 
jogador, uma vez que minimiza 
os efeitos da desidratação. A re-
posição de líquidos deve ser pro-
porcional a alguns fatores, tais 
como: intensidade do exercício, 
condições climáticas, aclimata-
ção do atleta, condicionamento 
físico e características indivi-
duais fisiológicas e biomecâni-
cas (BARROS; GUERRA; MON-
TEIRO, 2003).

 A presença de eletrólitos, 
principalmente o sódio pode au-
xiliar no processo de hidratação, 
aumentando a palatabilidade, a 
absorção de glicose e água (LIMA; 
MICHELS; AMORIM, 2007). O de-
sempenho é otimizado quando 
ocorre ingestão concomitante de 
água, eletrólitos e carboidrato.

 A glicose além de au-
mentar a captação de água, for-
nece substrato energético para 
a atividade física e confere mais 
sabor à solução, estimulando 
a ingestão de maiores quanti-
dades de líquidos. A solução ideal 
deve conter cerca 5% a 10% de 
carboidratos e 20-30 meq/L só-
dio (LIMA; MICHELS; AMORIM, 
2007; SAWKA; BURKE; EICH-
NER; MAUGHAN; MONTAIN; 
STACHENFELD, 2007). Além 
disso, os líquidos devem ter tem-
peratura menor do que a ambi-
ente (entre 15 °C e 22 °C) e com 
sabor atraente para o consumo 
(MACHADO-MOREIRA; SILAMI-
GARCIA; VIMIEIRO-GOMES; RO-
DRIGUES, 2006).

 O presente trabalho foi 
proposto com a intenção de tes-
tar uma bebida hidratante de 
fácil elaboração e de baixo custo, 
considerando-se a importância 
da hidratação para o bom de-
sempenho do futebol. Assim, 
esta pesquisa teve como objetivo 
avaliar a hidratação de jogadores 
sub-18 de um time de futebol 
profissional após a ingestão do 
repositor hidroleltrolítico mais 
aceito em teste afetivo.

Metodologia

 Foram elaboradas três 
repositores hidroeletrolíticos, 
contendo água, maltodextrina, 
sacarose, suco de laranja e clo-
reto de sódio. Desse modo, duas 
bebidas tiveram concentração 
total de 6% e a terceira 8% de 
carboidrato.

 A aceitação dos reposi-
tores hidroeletrolíticos foi avali-
ada por meio de teste afetivo 
em laboratório, com a participa-
ção de 40 consumidores poten-
ciais e escala hedônica estrutu-
rada de nove pontos.

 O estudo foi realizado 
com nove jogadores de futebol, 
do sexo masculino, com idade 
variando de 17 a 18 anos, da 
categoria sub-18 de um time de 
futebol. Os atletas foram sub-
metidos a 80 minutos de treina-
mento, com a ingestão de 900 
mL de repositor hidroeletrolíti-
co comercial (controle) de car-
boidrato ou repositor mais acei-
to no teste sensorial e 300 mL de 
água.

 Para avaliação do estado 
de hidratação foram determina-
dos a intensidade do exercício, 
o tempo de movimentação, a 
densidade de urina, a mudança 
na massa corporal, o grau de 
desidratação e a taxa de sudo-
rese. Cada jogador foi acom-
panhado, individualmente, por 
um observador, previamente 
instruído sobre o estudo.

Efeito de repositor hidroeletrolítico na
hidratação de jogadores juniores de futebol

POR MARA REIS SILVA, CAROLINA DE SOUZA CARNEIRO,
PAULA AZEVEDO ARANHA CRISPIM,
NÚBIA CRISTINA SANTOS MELO E RODRIGO ROCHA SALES
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Resultados e Discussão

 A bebida com 8% de car-
boidrato foi considerada a mais 
aceita de acordo com o teste 
de aceitação. Houve variação 
das condições de temperatura 
e umidade nos três dias de pes-
quisa, sendo que a maior tem-
peratura (28,7ºC) foi no primeiro 
dia da bebida teste e a umidade 
mais elevada foi no dia da bebida 
controle (68%). A intensidade de 
exercício dos jogadores foi maior 
no dia de ingestão da bebida 
teste em comparação ao dia de 
ingestão da bebida controle, já 
o tempo de movimentação em 
relação à bebida teste foi signifi-
cativamente menor do que a be-
bida controle (p = 0,008). A medi-

ana da densidade de urina antes 
do treinamento foi 1021 para a 
bebida controle e 1015 para a be-
bida teste, dessa forma a maio-
ria dos atletas iniciaram o treino 
pelo menos minimamente desi-
dratados. A mediana de perda 
de peso dos atletas com ingestão 
da bebida teste (0,9kg) foi maior 
(p = 0,012) quando comparado 
a ingestão da bebida controle. 
Houve diferença significativa en-
tre os tratamentos em relação ao 
grau de desidratação (p=0,1). Os 
atletas concluíram a partida mais 
desidratados com a ingestão da 
bebida teste, contudo o limite 
de 2% de perda de peso corpo-
ral não foi ultrapassado. Houve 
diferença significativa entre os 
tratamentos para a taxa de suor 

(p=0,1), sendo que os menores 
valores foram para a bebida con-
trole.

Conclusões

 A intensidade do exer-
cício (de leve a moderada) e as 
condições climáticas (tempera-
tura mais baixa e umidade rela-
tiva do ar mais elevada) no dia 
da ingestão da bebida controle 
podem ter favorecido os me-
lhores resultados de capacidade 
de hidratação da bebida comer-
cial. Ressalta-se a importância da 
conscientização dos atletas, bem 
como pais ou responsáveis e trei-
nadores sobre a ingestão de líqui-
dos e repositores, antes, durante 
e após os exercícios.
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NUTRIÇÃO CLÍNICA

Introdução

     Nas últimas décadas, as 
pressões sociais por um corpo 
esbelto têm se intensificado e 
as pessoas com sobrepeso são 
freqüentemente avaliadas de 
forma depreciativa, sendo alvo 
de preconceito e discriminação 
nos locais de trabalho, relacio-
namentos sociais, assim como 
pelos profissionais de saúde, 
devido à sua aparência física. 
(PETRIBU et al., 2006). A cirurgia 
bariátrica tem se mostrado uma 
técnica de grande auxílio na con-
dução clinica de alguns casos de 
obesidade. A indicação desta 
intervenção vem crescendo nos 
dias atuais e baseia-se numa 
análise abrangente de múltiplos 
aspectos do paciente (FANDINO, 
2004). De acordo com Fandiño et 
al. (2004), a compulsão alimentar 
periódica (CAP) é uma síndrome 
psiquiátrica freqüentemente en-
contrada na população de pré-
operatório de cirurgia bariátrica, 
devido a sua associação com a 
obesidade.

Objetivos

 Analisar a prevalência de 
compulsão alimentar periódica, 
segundo fatores socioeconômi-
cos, demográficos, comorbi-
dades, exames bioquímicos, 
história de ganho de peso e uso 
anterior de dieta.

 Verificar relação da com-
pulsão alimentar periódica com 
índice de massa corporal.

 Analisar relação da com-
pulsão alimentar periódica com 
assiduidade nas consultas e par-
ticipação das reuniões de grupo. 

Metodologia

 Foi realizado um estudo 
coorte, do tipo retrospectivo, 
sendo o tempo análise de oito 
meses (de novembro de 2008 á 
julho de 2009).

 Foram estudados os 46 
pacientes obesos moderados e 
mórbidos candidatos à cirurgia 
bariátrica, atendidos em ambu-
latório de nutrição de um hospi-
tal público de Goiânia, Goiás. Os 
dados foram coletados ao longo 
deste período, através de infor-
mações colhidas dos prontuários 
dos pacientes, ficha dos pacien-
tes específica da nutrição, con-
sultas e retornos destes, acom-
panhados por estagiárias de 
nutrição devidamente treinadas 
para este fim.

 Os critérios de inclusão 
dos pacientes no estudo foram: 
serem atendidos no NANPO 
no período citado, possuir no 
mínimo de 3 consultas, exames 
bioquímicos completos, questio-
nário de CAP respondido, estar 
em período pré-operatório, não 
ter desistido do tratamento.

 As variáveis de interes-
se foram analisadas segundo 
história pregressa do paciente e 
evolução clínico-nutricional no 
período de acompanhamento  
e são elas: sócio-demográficas 
(cor, sexo, idade, escolaridade e 
renda), comorbidades associadas 
(HAS, DM e Dislipidemia), antro-
pométricas (peso, IMC) e número 
de consultas e participação em 
reuniões de grupo.
                   O banco de dados foi cons-
truído utilizando-se planilhas  cal-
culadas de Excel/Microsoft Office 

2003 e a análise dos dados foi 
realizada pelo programa SPSS 
versão 16.0 para Windows. Foi 
feita correlação de Pearson para 
analisar a relação de CAP com 
IMC, exames bioquímicos, cor, 
escolaridade e renda. Quando 
a variável CAP foi cruzada com 
variáveis categóricas, ela tam-
bém foi categorizada. O termo de 
consentimento livre e esclarecido 
foi assinado por todos que parti-
ciparam da pesquisa e submetido 
à avaliação do comitê de ética 
relacionado, sendo aprovado em 
26/06/2008. 

Resultados e discussão

 A amostra foi constituída 
de 46 pacientes, sendo 91,3 % de 
mulheres e 8,7% de homens, com 
idade geral variando entre 24 e 
62 anos (média de 40,54 + 10,29 
anos), similar à distribuição do 
gênero (80% contra 20%) encon-
trada por Matos et al. (2002) em 
uma amostra de pacientes obe-
sos que procuraram o tratamento 
para perder peso.

 De acordo com a raça, 
a maior parte, 37%, eram de 
cor parda, seguido de 30,4 % de 
brancos, 26,6% de negros e 6,5% 
de outros. A maior parte apresen-
tava baixo nível de escolaridade, 
32,6% não concluíram o primeiro 
grau, seguidos de 28,3% de paci-
entes que tinham o segundo grau 
completo. A renda familiar em 
67,4% dos pacientes esteve entre 
um a três salários mínimos. Todos 
os pacientes relataram tratamen-
tos prévios para a obesidade no 
mínimo cinco anos, com ou sem 
auxílio de profissional. Todos ti-
nham se submetido ao tratamen-
to com medicamentos.

Prevalência de compulsão alimentar periódica em
pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica,
atendidos em ambulatório de nutrição de um
hospital público de Goiânia-GO 
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 Com relação à comor-
bidades associadas, 15,2% apre-
sentaram Diabetes Melitus (DM) 
e 65,2% Hipertensão arterial 
(HAS). O que se confirma com 
outros estudos, como Carneiro 
et al. (2003) que registraram pre-
valência de 67,1% de HAS e de 
21,8% de DM em uma população 
de obesos.

 Dos pacientes analisa-
dos, 4 (8,7%) pacientes foram 
classificados com quadro de obe-
sidade moderada e 42 (91,3%) 
foram classificados como obe-
sidade grave. O IMC médio dos 
pacientes que participaram do 
estudo foi de 47,8 kg/m2 confir-
mando a indicação cirúrgica para 
tratamento da obesidade. Em 
pesquisa brasileira, coordenada 
por Borges (2001), realizada com 
obesos que participavam do Pro-
grama Vigilantes do Peso, notou-
se que dos distúrbios alimentares 
mais comuns, o que apresentou 
maior incidência foi a compulsão 
alimentar (43%).

 É um ponto da discussão 
se a ocorrência de episódios 
de compulsão alimentar entre 
pessoas obesas seria uma con-
sequência de dietas restritivas, 
como sugere o estudo de Matos 
et al. (2002), a perda da capaci-
dade de controlar a ingestão do 
alimento poderia contribuir para 

uma dificuldade mais elevada 
para cumprir com uma dieta para 
perder peso. Contudo, não se en-
controu uma associação estatísti-
ca significativa entre CAP e níveis 
mais elevados do IMC, bem como 
com média de peso.   Consequen-
temente, pacientes que relataram 
uma ingestão maior do alimento 
com os episódios frequentes de 
compulsão alimentar podem não 
ser necessariamente aquelas que 
tiveram um IMC mais elevado.

      Segundo a pontuação na Escala 
de Compulsão Alimentar Periódi-
ca (ECAP), 50% da amostra apre-
sentou valor menor ou igual a 
17 pontos, ou seja, sem CAP. A 
média de CAP encontrada foi de 
17,94 pontos + 7,97.

                Não foram encontra-
das associações estatisticamente 
significativas entre CAP e gênero, 
raça, idade e IMC. Também ao 
se correlacionar média de peso 
com participações em reuniões 
de grupo, número de consultas, 
não houve associação estatística 
significativa. Entretanto vale res-
saltar que houve uma tendência 
em diminuir o peso ao longo do 
tratamento

 Ao se relacionar CAP com 
os exames bioquímicos, verificou-
se correlação positiva significante 
entre colesterol total e LDL-c, 

sendo encontrado valores de 
p=0,015 e p=0,04 respectiva-
mente. E os demais como: gli-
cemia, TG e HDL-c, não ocorreu 
associação estatisticamente 
significativa.

 As associações entre 
LDL-c e colesterol total, ocorre-
ram de forma estatisticamente 
significativa, mostrando que 
os comedores compulsivos de 
fato apresentam distorções de 
uma alimentação saudável, que 
se reflete negativamente nos 
níveis sanguíneos desses com-
ponentes.  

Conclusões

 Conclui-se com esse 
estudo que nem sempre os pa-
cientes obesos mórbidos apre-
sentam níveis de CAP mais 
críticos em relação aos obesos 
moderados, de forma que as 
dietas muito restritivas, a busca 
frequente por tratamentos para 
perda de peso, além de fatores 
psicológicos, influenciam sig-
nificativamente na gravidade 
desta patologia. Os estudos in-
vestigativos a cerca de transtor-
nos alimentares e sobretudo a 
respeito de compulsão alimen-
tar periódica, são de suma im-
portância na eficiência do trata-
mento de obesos candidatos à 
cirurgia bariátrica. 
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D O C E    D E S A F I O

O programa “Diabetes, Educação em Saúde e Ativi-
dades Físicas Orientadas”, projeto de extensão de 
ação contínua desenvolvido na Faculdade de Edu-
cação Física da UnB, é o projeto central do Insti-
tuto Doce Desafio (Diabetes, Educação em Saúde, 
Atividades Físicas Orientadas). Com proposta in-
terdisciplinar, o programa tem como um dos pilares 
do tratamento a prática orientada de exercícios e 
atividades físicas, que devem ser articulados com 
os demais aspectos da terapêutica: nutrição, auto-
cuidados, medicamentos, acompanhamento psi-
cossocial e exames clínicos, todos gerenciados pela 
educação.

O Doce Desafio atende a comunidade diabética do 
DF e entorno, atualmente com visitas programa-
das, principalmente nos centros de saúde. Neste 
programa participam, gratuitamente, diabéticos 
de todos os tipos. As atividades físicas desenvolvi-
das e orientadas no Doce Desafio, e as orientações, 
principalmente as nutricionais são os principais fa-
tores procurados pelos diabéticos. 

Dentro das atividades oferecidas pelo Instituto, 
são feitas avaliações de glicemias, pressão arte-
rial, frequência cardíaca, medicação, alimentação 
(contagem de carboidratos, orientações) e outros 
dados para o bom acompanhamento e segurança 
dos participantes. Especialmente em relação à edu-
cação em nutrição, o trabalho é desenvolvido junto 
aos portadores, familiares e ao próprio nutricionis-
ta, como forma de capacitação.

Segundo a fundadora e coordenadora do Instituto, a 
educadora física Jane Dullius, a educação em Diabe-
tes é o principal aspecto do tratamento: “Pouco adi-
anta ter tecnologias e medicamentos avançados se 
o próprio portador não souber como se cuidar, como 
lidar com fatos do dia a dia, a exemplo sua alimen-
tação”. A Profª. Dra. Jane Dullius é docente na UnB, 
doutora em Ciências da Saúde, diabética desde 1971. 

O programa Doce Desafio pela Universidade de Bra-
sília (UnB) funciona no Centro Olímpico (Setor de 
Clubes Norte, Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte - 
Brasília/DF).

Capacitação de futuros profissionais e 
atualização de profissionais

Com uma grande demanda, a equipe Doce Desa-
fio continuamente capacita acadêmicos e atualiza 
nutricionistas e outros profissionais, por meio de 
treina-mentos em ações e cursos. Assim são abor-
dados consensos em dietoterapia, educação em 
nutrição, comportamento alimentar, mitos alimen-
tares em diabetes, relações com as demais áreas 
do tratamento, entre outros temas. Nos meses de 
outubro, novembro e dezembro cursos serão real-
izados em módulos temáticos. Interessado em atuar 
na área? Entre no nosso sítio www.proafidi.com.br, 
tel. (61) 3107-2556. E-mails, docedesafio@gmail.com 
(Jane Dullius), ou com o coordenador em nutrição 
Guilherme Falcão Mendes, guile.fm@gmail.com.

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR

OFERECE ORIENTAÇÃO A DIABÉTICOS

A vida não precisa ser amarga
só porque o diabético é doce!“ ”

POR JANE DULLIUS E GUILHERME FALCÃO

•  A Prof. Dra. Jane Dullius, docente na UnB e doutora em Ciências da 
Saúde, é fundadora e coordenadora do Instituto Doce Desafio.

• O nutricionista Guilherme Falcão Mendes é o  coordenador em 
nutrição do Instituto Doce Desafio.
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ESTADOS
MATO GROSSO

Representantes da Delegacia do CRN-1/MT participaram de reunião 
conjunta com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Con-
selho Estadual de Educação para discutir a ampliação do quadro de 
nutricionistas para atuarem junto à alimentação escolar. Na reunião 
ficou deliberado verificar junto à Secretaria de Estado de Adminis-
tração (SAD) a possibilidade de disponibilizar aprovados em concurso 
público, além da abertura de vagas para nutricionistas nos próximos 
concursos a serem realizados pelo Estado. Deliberou-se também a in-
clusão de representação do CRN-1/MT nas câmaras de negócios, que 
será oficializada através de Portaria.
O CRN-1/MT participou da elaboração do Projeto Interação Comuni-
tária em Defesa do Consumidor, proposto pelo Ministério Público do 
Estado, através do Núcleo de Defesa do Consumidor, cujo lançamento ocorreu no dia 23 de agosto. Este pro-
jeto tem por objetivo identificar e responsabilizar estabelecimentos que comercializam produtos impróprios 
para consumo ou em desacordo com as normas sanitárias, aliado a um trabalho educativo de orientação 
consumidor–comerciante. No lançamento do projeto, o Conselho comprometeu-se em divulgar e mobilizar 
os nutricionistas, bem como a participação de representantes em ações práticas de divulgação e execução 
do projeto.
Em comemoração ao Dia do Nutricionista, a Delegacia apoiou a realização do IV Encontro de Nutricionistas 
e Estudantes de Nutrição de Mato Grosso, organizado pela UFMT e Unic, tendo como tema central “Políticas 
de Alimentação e Nutrição: cenários e desafios para a formação do Nutricionista”. O evento contou com a 
participação de palestras, minicursos e mesas redondas.

TOCANTINS

O CRN-1 contratou a fiscal Patrícia Souza Neves e o auxiliar administrativo Lucivaldo Castro Castelo Branco 
para atenderem aos nutricionistas de Tocantins e manterem em funcionamento a Delegacia do estado. Os 
novos funcionários foram aprovados no concurso realizado pelo CRN-1 em 2009 e estarão atendendo na de-
legacia localizada no endereço ACSU – SO 49 – Conj. 01 – Lote 17 – Sala A 508 – Centro – Palmas-TO.

N O T Í C I A S

GOIÁS

O Dia do Nutricionista em Goiás foi comemorado com efetiva união das entidades de classe e instituições de 
ensino. A PUC/GO, em parceria com o Sineg, CRN-1, UFG, Unip, Faculdade Goyases, por meio dos seus pro-
fessores, nutricionistas e alunos realizaram, no dia 30 de agosto, ações de promoção de saúde com pratican-
tes de atividade física em diversos parques de Goiânia com o objetivo de valorizar o profissional nutricionista 
e a alimentação saudável. Ainda em comemoração ao dia do Nutricionista, a Fanut/UFG realizou no dia 27 um 
importante evento enfocando a “Formação do nutricionista: contextualizando o momento atual”.
Desde o início do ano, o CRN-1, por meio da Delegacia de Goiás, tem intensificado reuniões com o Sindicato 
de Nutricionistas do Estado de Goiás, o Sineg-GO, a fim de verificar a atuação dos Nutricionistas que atuam 
em hospitais, conhecendo melhor seu ambiente de trabalho, para que, por meio de convenção coletiva, pos-
samos melhorar o desempenho deste profissional.
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IV Jornada de Alimentação Escolar
Promotor: Cecane UnB
Data: 21 e 22 de outubro de 2010
Local: Auditório 3 da Universidade de Brasília – UnB
Informações: cecaneunb@gmail.com / cecane@unb.br

XXII CBCTA – Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos
Promotor: Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos
Data: 7 a 10 de novembro de 2010
Local: Salvador-BA 
Informações: (19) 3241.5793 – Site: www.sbcta.org.br

V Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária
Data: 13 a 17 de novembro de 2010
Local: Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Belém (PA)
Realização: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) 
Informações: www.simbravisa.com.br

Curso: Saúde da Mulher
Data: 20 de novembro de 2010
Local: UDF- SGAS 903 – Conj. D – Lote 79 – Asa Sul - Brasília-DF
Docente: Dra. Vanessa dos Santos Pereira Montera
Inscrições e informações: representante VP: Simone Rocha - brasilia@vponline.com.br
(61) 3202-4340 / (61) 8417-9930 / (61) 8417-9931

IV Congress of the Internation Society for Nutrigenetics/ Nutrigenomics ISNN
Promotor: ISNN
Data: 18 a 20 de novembro de 2010 
Local: Pomplona - Espanha 
Informações: (+34) (93) 510-1005 – Site: www.isnn2010pamplona.com 

CIAD 2010 - 9º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar
Promotor: Instituto Racine
Data: 19 a 21 de novembro de 2010 
Local: São Paulo - SP 
Informações: (11) 3670-3499 – Site: www.ciad.com.br
E-mail: ciad@racine.com.br

I Jornada Científica da Residência de Nutrição Clínica do HRAN
Data: 8 a 12 de novembro de 2010
Horário: 19h às 22h
Local: Universidade Paulista (Unip) – Q. 913 Sul – Asa Sul – Brasília-DF
Informações: (61) 3325-4256 ou (61) 9909-2039 ou (61) 9974-3984
Preço das inscrições: R$ 50 para estudantes e R$ 70 para profissionais
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