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  Um ano de gestão

Caros colegas,

Há um ano esta gestão to-
mou posse para um mandato
de três anos, e tem trabalha-
do intensamente em prol dos
nutricionistas e da profissão.
Nesta edição, apresentamos
um balanço das principais
ações promovidas pelo CRN-1,
com destaque para a aproxi-
mação com as instituições de
ensino superior (IES), que
tem rendido boas parcerias
em atividades voltadas para
a sociedade e em debates com
os futuros profissionais.

Também destacamos os
eventos promovidos pelo
CRN-1 neste ano, especial-
mente o I Simpósio de Nutri-
ção e o I Prêmio Científico
Helena Feijó, realizado em
agosto em comemoração ao
Dia do Nutricionista. Os re-
sumos dos quatro trabalhos
vencedores do Prêmio cons-
tam desta publicação e a ín-
tegra pode ser acessada no
sítio: www.crn1.org.br .

Entrevistamos a nutricio-
nista Patrícia Martins sobre
alimentação infantil, na qual
fala sobre os principais pro-
blemas (obesidade, alergias
alimentares e desnutrição) e
as especificidades do atendi-
mento à criança. Outro tema
abordado é a doença celíaca,
pouco conhecida entre os

Simone Rocha
Presidente do CRN-1

profissionais de saúde,
alertando para a importân-
cia de uma orientação corre-
ta desde o momento do diag-
nóstico. Nesse processo, o
nutricionista tem papel fun-
damental na assistência ao
portador de intolerância ao
glúten, que hoje sofre com a
falta de informação e mesmo
de alimentos substitutivos.

Para finalizar, reforçamos
a nossa disposição em ga-
rantir a participação do lei-
tor na elaboração da pauta
da Revista CRN-1. Basta en-
viar um e-mail para
comunicacao@crn1.org.br e
a sua sugestão será avalia-
da pela Comissão de Comu-
nicação. Esse espaço também
está aberto para receber crí-
ticas e sugestões.
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Dia do Nutricionista

Palestras
atraem mais
de 300 pessoas

No dia 29 de agosto, mais de
300 profissionais e estudantes
lotaram o auditório do Lakeside
Hotel para assistir ao I Simpósio
de Nutrição, promovido pelo
CRN-1 em comemoração ao Dia
do Nutricionista. Durante todo o
dia, foram realizadas palestras
com nove especialistas, abrangen-
do temas de diferentes áreas de
atuação profissional.

Os palestrantes abordaram te-
mas atuais, pelos quais buscaram
acrescentar novos enfoques aos
saberes da profissão. Este foi o
objetivo do evento: contribuir para
a qualificação profissional e mos-
trar o que tem sido produzido pe-
los nutricionistas da região. Por
isso a escolha dos nomes e temas
recaiu sobre profissionais do Dis-
trito Federal e Goiás.

No período da manhã foram
abordados quatro temas: alimen-
tação e meio ambiente, com
Rafael Poubel; fitoterapia na obe-
sidade e performance - um im-
portante complemento do trata-
mento dietoterápico, com Deise
Lopes; proteína isolada do leite
como suplemento alimentar, com
Liane Beringhs; e experiências
de educação nutricional perma-

nente no ambiente escolar, com
Érika Blamires Porto.

À tarde, três nutricionistas de
Goiânia ministraram palestras so-
bre: suplementação na nutrição
esportiva (Arícia Motta A.
Lustosa); abordagem clínica do
paciente oncológico (Mônica
Cardozo de M. Castro); e princi-
pais evidências sobre nutrição e
câncer segundo relatório recente
do World Cancer Research Fund:
food, nutrition, physical activity,
and prevention of cancer: a glo-
bal perspective (Maria Margareth
Naves). Também contou-se com
a presença de Mariana Pinheiro
(CGPAN/MS), que falou sobre ali-
mentos regionais brasileiros e a
promoção de práticas alimenta-
res saudáveis, e do administrador
Luís Cláudio Miranda, que expôs
o tema nutrição no mundo dos
negócios.

Para encerramento das ativi-
dades, o CRN-1 promoveu a so-
lenidade de entrega do I Prêmio
Científico Helena Feijó, com a
presença dos vencedores nas
quatro categorias: Nutrição Es-
portiva, Nutrição Clínica, Ali-
mentação Coletiva e Saúde Pú-
blica. Para o próximo ano, o
CRN-1 pretende realizar o II

Simpósio de Nutrição em Brasília
(DF) e a entrega do II Prêmio
Científico Helena Feijó na cida-
de de Goiânia (GO).

Sesi
Ainda durante as comemora-

ções do Dia do Nutricionista, o
CRN-1 envolveu-se na Semana
de Promoção da Vida Saudável,
promovido pelo Sesi do Distrito
Federal, cujo objetivo foi sensi-
bilizar os trabalhadores e líderes
de empresas sobre a importância
da adoção de estilos de vida sau-
dáveis; e reforçar o papel dos
profissionais de Educação Física
e Nutrição como agentes promo-
tores da saúde.

As atividades tiveram início
no dia 21 de agosto, com o
workshop “Promoção de estilos
de vida mais ativos e saudáveis”. A
coordenadora técnica do CRN-1,
Denise Samari, compôs a mesa
do evento como representante do
Conselho. Durante a semana fo-
ram realizadas palestras nas em-
presas para conscientização dos
trabalhadores, com encerramen-
to no Parque Águas Claras, com
orientação nutricional para a co-
munidade. Com isso, o CRN-1
atingiu a sua meta de dar maior
visibilidade à profissão.
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Feira de Saúde e Nutrição

Feira divulga
a Nutrição e
o profissional

O Conselho Regional de
Nutricionistas da 1ª Região des-
tacou o Dia Mundial da Alimen-
tação com sua participação na
Feira de Saúde e Nutrição, reali-
zada de 2 a 5 de outubro no Pátio
Brasil Shopping, em Brasília.
Durante os quatro dias, os
nutricionistas indicados pelo
CRN-1 ministraram palestras para
a população sobre emagrecimen-
to, diabetes, sono, obesidade, hi-
pertensão, reeducação alimentar,
alimentação infantil, entre outros.
O objetivo foi estimular a adoção
de hábitos saudáveis e alertar o
público sobre os males causados
pela má alimentação.

O destaque do evento foi o seu
aspecto multiprofissional, onde as
várias atividades foram organiza-
das conjuntamente por nutricio-
nistas, médicos, educadores físi-
cos, psicólogos e outros profissio-
nais da saúde. Ocupando toda a
área externa do shopping, a Feira
trouxe ações como palestras, dis-
tribuição de folderes, lançamento
de livros, exibição de filmes e até
o modelo gigante do intestino,
onde as pessoas entravam e rece-
biam orientações sobre o seu fun-
cionamento e a prevenção do cân-
cer e outras doenças.

A coordenadora da comissão
de comunicação do CRN-1,

Gláucia Medeiros, que esteve à frente da organização da Feira, ressal-
tou a importância desse evento para mostrar o papel do nutricionista e
a sua importância para a vida das pessoas, além, é claro, de oferecer
dicas para se levar uma vida saudável. No estande do CRN-1, foi feita
a distribuição de cartões com informações sobre doenças mais recor-
rentes, como anemia, obesidade, dislipidemia e osteoporose, além de
material institucional sobre a profissão. Durante todo o evento, houve
a exibição do vídeo institucional do CFN, o qual explica o que é o
Conselho e as áreas de atuação do nutricionista.

Ainda na feira, o público pôde se orientar sobre acidentes domés-
ticos; alcoolismo; bioética; câncer de mama; doenças do computa-
dor; drogas; educação ambiental; hepatites B e C; medicina nuclear;
osteoporose; saúde do consumidor e do trabalho; tabagismo; Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis (DST’s); etc.

Palestras ministradas por nutricionistas

Sono e Nutrição – Dra. Elisa Barcelos

Glúten nos alimentos – Dra. Ana Cristina Morais

Nutrição e Estética – Dra. Renata Almeida

Emagrecimento e hipertrofia: mitos e verdades – Dra. Érika
Reinehr e Dra. Narayana Reinehr

Aspectos nutricionais da doença celíaca – Dra. Jaciara Machado
Casemiro

Osteoporose e Nutrição – Dra. Soraya Costa

Nutrição e Hipertensão – Dra. Carolina Quintans

Nutrição para crianças – Dra. Priscilla Damasceno

Benefícios do uso de probióticos e prebióticos - Dra. Soraya Costa

Reeducação alimentar – Dra. Ana Cristina Morais

Nutrição e qualidade de vida na melhor idade – Dra. Janaína
Baiocchi
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Balanço da Gestão

Ações do CRN-1 promovem
maior visibilidade da
profissão

No dia 5 de outubro de 2007,
os conselheiros eleitos para a
gestão 2007-2010 tomavam pos-
se com três compromissos prin-
cipais: buscar maior aproxima-
ção com as instituições de ensi-
no superior (IES), dar visibilida-
de à profissão junto à sociedade
e divulgar o papel do Conselho
junto aos nutricionistas.

Um dos meios de atingir es-
sas metas é a parceria com as IES,
que têm aberto um espaço para
que o CRN-1 converse com os
futuros profissionais não só so-
bre o Conselho, mas sobre a éti-
ca,  a qualificação profissional e
o mercado de trabalho. A ética,
principalmente, tem sido um
tema recorrente nos debates do
Conselho com profissionais e alu-
nos, por se perceber o crescente
número de denúncias contra
nutricionistas. Grande parte das
infrações é fruto do desconheci-
mento do Código de Ética e da
legislação regulamentadora da
profissão. Ainda no primeiro se-
mestre de 2008, a Comissão de
Ética do CRN-1 reuniu-se com as
coordenadoras das IES e profes-
sores de ética para debater o tema
e enfatizar a importância dessa
disciplina no currículo do curso.

A parceria em eventos externos,
como a Feira de Saúde e Nutrição

e a Semana de Promoção da Vida
Saudável (Sesi), tem ajudado na
divulgação da profissão e contribu-
ído para a conscientização da im-
portância para adoção de um estilo
de vida saudável. Ao contratar uma
assessoria de imprensa para o Dia
Mundial da Alimentação, atingiu-
se o objetivo de pautar temas da
saúde e nutrição nos meios de co-
municação (TV, rádio, jornal,
internet).

Comunicação

O setor de comunicação produ-
ziu quatro revistas e procurou man-
ter o site atualizado a fim de trazer
aos nutricionistas as notícias de
interesse profissional e técnico.
Além de coordenar os contatos
para as parcerias em eventos ex-
ternos, esteve à frente da organi-
zação de atividades internas, como
o Dia do Técnico em Nutrição e o
Simpósio de Nutrição em come-
moração ao Dia do Nutricionista.

A organização do I Prêmio Ci-
entífico Helena Feijó foi um mar-
co em 2008, em parceria com a
Comissão de Formação Profissio-
nal, abrindo caminho para tornar-
se tradição entre os nutricionistas.
A primeira edição do Prêmio mos-
trou a produção científica de qua-
lidade feita nos estados sob juris-
dição do CRN-1. Tanto é verdade

que o resultado final contemplou
trabalhos de Mato Grosso, Goiás
e Distrito Federal.

Fiscalização
A fiscalização do CRN-1 pro-

curou atuar de acordo com as nor-
mas definidas para todo o Siste-
ma. A definição dessas regras têm
efetiva participação dos Conselhos
Regionais: somente este ano foram
realizadas duas reuniões da Co-
missão Especial de Fiscalização do
CFN com a Coordenação Fiscal de
todos os CRNs  (em abril e em agos-
to) para padronizar os instrumen-
tos e procedimentos fiscais.

O cronograma da fiscalização
foi cumprido em sua quase totali-
dade: foram 636 visitas fiscais até
outubro de 2008, que corresponde
a 99,2 % do programado pela Co-
ordenação de Fiscalização para o
período (641). O interior dos esta-
dos não foi esquecido: as fiscais
visitaram as cidades de Formosa,
Luziânia, Rio Verde e Caldas No-
vas, em Goiás; Cáceres, Pontes e
Lacerda, Poconé, Lucas do Rio Ver-
de, Sinop e Sorriso, em Mato Gros-
so; e Palmas, Araguaína, Porto Na-
cional, no Tocantins. Além dessas
visitas, foram realizadas 12 reuni-
ões de orientação com Responsá-
veis Técnicos para adequação dos
procedimentos nas empresas e do
número de funcionários.
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Aprimoramento

Para melhor atender aos nutri-
cionistas, foi implantado o siste-
ma de atendimento on line, pelo
qual os profissionais podem fa-
zer a inscrição, buscar certidões e
imprimir boletos via internet. A
informatização também chegou à
delegacia de Goiás e Mato Gros-
so, permitindo maior autonomia
em vários serviços que antes eram
centralizados na sede em Brasília.

As melhorias não se limitaram
a informatização do sistema, mas
também ao cuidado com a estru-
tura física. No primeiro semestre,
foi concluída a reforma da dele-
gacia de Mato Grosso e adquiri-
dos móveis e equipamentos. A
diretoria já garantiu orçamento
para a reforma da delegacia de
Goiás e da sede em Brasília. Os
projetos arquitetônicos já foram

aprovados e as obras terão início
ainda neste ano.

Alimentação escolar

O CRN-1 também tem represen-
tantes no Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) e no Conselho de Se-
gurança Alimentar e Nutricional
(Consea), tanto em Brasília como
no Mato Grosso. Dentre outras
ações importantes nessas represen-
tações, participou de reunião com
o Secretário de Estado de Educa-
ção do Distrito Federal, na qual
apresentou relatório sobre o papel
do nutricionista no âmbito do Pro-
grama de Alimentação Escolar do
Distrito Federal e a urgência na cri-
ação da carreira de Nutricionista no
quadro de recursos humanos da-
quela Secretaria. Nesse documen-
to mostrou que há apenas um
nutricionista na gerência da meren-
da de mais de 600 escolas públi-

cas, impossibilitando o cumprimen-
to das especificidades do Programa
de Alimentação Escolar e do aten-
dimento aos alunos com necessi-
dades alimentares especiais.

PES

Para aperfeiçoar o planejamento
das ações do CRN-1 a médio e lon-
go prazos, foi realizado em julho
deste ano o PES – Planejamento Es-
tratégico Situacional, com participa-
ção dos conselheiros e dos funcio-
nários da sede em Brasília e das de-
legacias de Goiás e  Mato Grosso.
Durante três dias, sob a coor-
denação de profissionais especiali-
zados, foi feita uma avaliação da si-
tuação atual e do que precisa ser
implementado. A partir dessas dis-
cussões foram definidos os projetos
prioritários, que embasarão a elabo-
ração do plano de metas a ser apre-
sentado para o próximo ano.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Orientação é fundamental
para o tratamento da doença
celíaca

A doença celíaca (DC) é uma
enteropatia imunomediada, caracte-
rizada pela intolerância permanen-
te ao glúten ingerido. A única al-
ternativa é a eliminação completa
do glúten da dieta do paciente e sua
substituição por outras opções como
farinha de arroz, amido de milho,
farinha de milho, fubá, farinha de
mandioca, polvilho e fécula de ba-
tata (Acelbra, 2004), além das fari-
nhas de quinoa e de amaranto. À pri-
meira vista pode parecer simples, mas
estudos como de Butterworth (2004)
comprovam que a aceitação do trata-
mento está condicionada ao esclare-
cimento inicial, por um profissional
capacitado, sobre a necessidade da
dieta e sobre a implicação prática da
adesão ou não ao tratamento.

Paulo Roberto Ferreira da Silva,
presidente da Associação dos
Celíacos do Distrito Federal
(Acelbra-DF), afirma que é difícil
encontrar profissionais de saúde que
conheçam e saibam diagnosticar a
doença. Não só os médicos: aconte-
cem muitos casos de dentistas que
usam talco nas luvas, sem saber que
esse produto pode contaminar o pa-
ciente. “Temos percebido também
que os nutricionistas não conhecem
a doença celíaca ou só ouviram falar
dela. Com isso, o atendimento
nutricional disponível hoje no Dis-
trito Federal está aquém do deseja-

do. Ainda há muito a
ser feito no sentido
de capacitar os pro-
fissionais da área da
saúde, e isto tem que
começar ainda na
sala de aula, na facul-
dade”, declarou.

Um exemplo cla-
ro são os nutricio-
nistas que trabalham
em restaurantes e
lanchonetes: segun-
do Paulo Roberto,
pode-se dizer que 98% não colo-
cam identificação informando se os
alimentos oferecidos contêm glúten
ou não. Isso gera grandes transtor-
nos para o consumidor celíaco, pois
este tem sempre que chamar o res-
ponsável pela cozinha para se in-
formar se aqueles alimentos ou al-
gum tempero usado na sua compo-
sição contêm glúten ou não. Além
disso, poucas pessoas sabem que
preparar a comida com óleo já usa-
do em alimentos com glúten ou em
vasilhas contaminadas com farinha
afeta profundamente o paciente.
Tem que ficar bem claro que qual-
quer quantidade dos cereais proibi-
dos é prejudicial e agressiva aos
celíacos.

Se os profissionais de saúde não
têm informações suficientes para

atender às pessoas com intolerância
ao glúten, os leigos tem muito me-
nos. Com isso, o convívio social dos
celíacos torna-se complicado: comer
em shoppings e restaurantes, ir às fes-
tas ou viajar são exemplos de como o
dia a dia demanda um planejamento
cuidadoso para não correr risco de
consumir algum produto contamina-
do. Sem contar que, mesmo com a
promulgação da Lei 10.673/2003, que
determina que todas as empresas que
produzem alimentos industrializados
utilizem a inscrição “contém glúten”
ou “não contém glúten”, os rótulos,
embalagens ou bulas dos produtos
nem sempre contém essa informação
ou a composição correta ou clara dos
ingredientes.

Em Brasília existem várias lojas
especializadas na venda de produtos
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sem glúten, mas os preços ainda são
muito altos, impossibilitando um
grande número de pessoas de consu-
mir estes produtos, ou seja, eles têm
de fazer o seu próprio alimento em
casa. “Quando as pessoas recebem o
diagnóstico da doença celíaca, nor-
malmente ficam apavoradas, não sa-
bem onde encontrar alimentos sem
glúten, principalmente o pão e o
macarrão, que são a base de sua ali-
mentação. Isto é muito ruim, prin-
cipalmente quando não contam com
o auxílio de um nutricionista para
orientá-las e mesmo passar receitas
sem glúten”, constata o presidente
da Acelbra-DF.

 Substituições

Uma das principais reclamações
dos pacientes é que a dieta isenta
de glúten conduz à monotonia ali-
mentar, pois esta substância é lar-
gamente usada na fabricação das
massas alimentícias e dos produtos
de panificação – pães, bolos, bis-
coitos. Além disso, a indústria ali-
mentícia recorre ao uso da farinha
de trigo, como ingrediente ou como
aditivo, pelo efeito das proprieda-
des funcionais do glúten na defini-
ção do sabor dos produtos. Para
compensar tecnologicamente a re-
tirada do glúten, acrescenta-se gran-
de quantidade de lipídios a essas pre-
parações, o que conduz ao ganho
excessivo de peso dos indivíduos
em tratamento.

A nutricionista Renata Puppin
Zandonadi, em seu trabalho de pós-
graduação em nutrição humana pela
Universidade de Brasília, fez um es-
tudo sobre a doença celíaca e com-
prova a importância de se buscarem
alternativas que promovam caracte-
rísticas sensoriais e funcionais seme-
lhantes àquelas que o glúten confere
às preparações, além de aprimorar e
desenvolver outras preparações para
assim ampliar a oferta de produtos e
proporcionar maior aceitação de no-
vos padrões alimentares pelos por-

tadores de doença celíaca. Uma das
alternativas apresentadas pela pes-
quisadora é o uso do psyllium
(Plantago ovata) como substituto de
glúten (este estudo encontra-se na
íntegra no sítio do CRN-1:
www.crn1.org.br , em artigos).

Este é um exemplo de que uma
nova vertente se abre para o
nutricionista: estudar e desenvolver
receitas sem glúten, a fim de melho-
rar a qualidade de vida dos celíacos.
“Se tivermos um bom número de
nutricionistas direcionados para o
celíaco, tenho certeza de que a nossa
vida vai melhorar. Daí, quem sabe não
apareçam novos restaurantes e lancho-
netes especializados em produtos sem
glúten e sem lactose?”, declarou Paulo
Roberto.

O que é o glúten?

É a principal proteína presente no
trigo, aveia, centeio, cevada e no
malte (subproduto da cevada), cere-
ais amplamente utilizados na com-
posição de alimentos, medicamen-
tos, bebidas industrializadas, assim
como cosméticos e outros produtos
não ingeríveis. Nos casos dos paci-
entes com intolerância ao glúten, esse
produto agride e danifica as
vilosidades do intestino delgado e
prejudica a absorção dos alimentos.

Na verdade, o que é prejudicial e
tóxico ao intestino desse paciente são
“partes do glúten”, que recebem no-
mes diferentes para cada cereal. No
trigo é a gliadina, na cevada é a
hordeína, na aveia é a avenina e no
centeio é a secalina. O malte, muito
questionado, é um produto da fermen-
tação da cevada, portanto apresenta
também uma fração de glúten. Os pro-
dutos que contenham malte, xarope de
malte ou extrato de malte não devem
ser consumidos pelos celíacos.

Fonte: Associação dos Celíacos
do Brasil - Acelbra

Colaboração: Renata Puppin

A DC é uma doença de difícil diagnóstico, pois frequen-
temente seus sintomas podem ser confundidos com ou-
tros distúrbios: diarréia crônica, desnutrição com déficit
do crescimento, anemia ferropriva não curável, emagre-
cimento e falta de apetite, distensão abdominal (barriga
inchada), vômitos, dor abdominal, osteoporose, esteri-
lidade, abortos de repetição, glúteos atrofiados, pernas
e braços finos, apatia, desnutrição aguda que podem
levar o paciente à morte se não for diagnosticada e hou-
ver tratamento.

Normalmente se manifesta na infância, entre o primeiro
e terceiro ano de vida, entretanto pode surgir em qualquer
idade, inclusive na adulta. Mesmo quando não há sinto-
mas, recomenda-se o diagnóstico dos familiares, uma vez
que aproximadamente 10% dos familiares diretos de um
celíaco podem ser celíacos.

 Sintomas da DCFoto: Arquivo Acelbra-DF
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Multidisciplinaridade

Trabalho multiprofissional
impulsiona desempenho
dos atletas

Brasília hoje conta com
vários atletas que conquistaram
uma boa colocação e até mesmo
títulos em competições pan-ame-
ricanas, mundiais e olimpíadas.
Esses esportistas têm acompa-
nhamento de preparador físico,
fisioterapeuta, médico e outros
profissionais da saúde, como o
nutricionista, dependendo do tipo
de competição e das necessida-
des individuais do esportista.

Um bom exemplo é o atleta

César Castro, 25 anos, natural de
Brasília e representante do Bra-
sil nos Jogos Olímpicos de Ate-
nas 2004 e Pequim 2008, nos
saltos ornamentais. Por iniciati-
va própria, buscou a orientação
de uma nutricionista e mostra-se
bastante satisfeito com os resul-
tados. “No início da carreira não
me preocupava com a alimenta-
ção. Hoje eu tenho um acompa-
nhamento nutricional e noto que
ajuda muito, principalmente na
fase em que necessito de reposi-

ção energética”, afirma o atleta.
Além de nutricionista, César Cas-
tro tem acompanhamento de fi-
sioterapeuta e de psicólogo.

As nutricionistas esportivas
Narayana e Érika Reinehr afirmam
que os atletas que possuem uma
equipe multidisciplinar já forma-
da e trabalhando junto têm uma
grande vantagem, pois todos falam
a mesma língua. “Em alguns es-
portes o técnico centraliza tudo
nele. Quando recebemos um atle-
ta desse técnico, ele já vem
lesionado, em overtraining ou ten-
do que perder muito peso muito
rápido”, afirmam.

O atendimento nutricional é
totalmente individualizado, e a
dieta varia muito entre as moda-
lidades esportivas, dependendo
da fase de treinamento e dos ob-
jetivos específicos de cada es-
portista. Por exemplo: em espor-
tes que o peso tem que ser con-
trolado, é necessário convencer
o atleta a manter o peso deseja-
do e a treinar com esse peso, ao
invés de ganhar peso durante o
período de treinamento e tentar
perder peso próximo às compe-
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tições. Esses atletas merecem
atenção redobrada por parte dos
nutricionistas, pois tendem a de-
senvolver desordens alimentares
e de ter overtraining.

Outras variações ocorrem em
esportes coletivos como vôlei, bas-
quete, handebol, futebol. Nesses
casos, o nutricionista tem melhor
resultado quando trabalha direta-
mente com toda a equipe, fazen-
do o cardápio do time e calculan-
do as dietas individuais. Nesses
esportes é fundamental organizar
a dieta da noite anterior e do dia
da competição. Em esportes indi-
viduais como corrida, natação, ci-
clismo, esgrima, o atleta muitas
vezes tem que levar líquidos, ali-
mentos ou suplementos para serem

ingeridos ao longo da
competição ou entre as
provas com a finalidade
de manter o rendimento.

Para Narayana e
Érika, os suplementos
alimentares são muito
úteis quando o gasto
calórico é muito grande
e difícil de ser atingido
somente com alimen-

tos. Eles podem também ser uti-
lizados nos momentos em que
seja necessária uma rápida absor-
ção ou em que a presença de um
nutriente específico seja funda-
mental, mas seu uso deve ser fei-
to de forma bem criteriosa. “Às
vezes é possível ter uma dieta
para alto rendimento sem a utili-
zação de suplementos alimenta-
res. Inclusive, no período de base
(fase do treinamento que costu-
ma se seguir às férias) procuro
sempre fazer uma dieta sem su-
plementos ou com o mínimo pos-
sível”. Segundo elas, deve-se
sempre considerar o cálculo des-
ses suplementos na dieta para
adequação da mesma. Dessa for-
ma e com o acompanhamento do

resultado de exames de sangue e
de avaliações antropométricas e
do rendimento do atleta, pode-se
verificar e adequar a utilização
de cada suplemento em cada fase
do treinamento desse atleta.

Outro aspecto importante a ser
observado na orientação de atle-
tas em qualquer modalidade es-
portiva é a hidratação. Um atleta
desidratado pode ter o melhor
técnico, preparação e alimenta-
ção do mundo, mas terá um ren-
dimento subótimo e desempenho
comprometido por estar desidra-
tado na hora dos treinos ou com-
petições. As bebidas esportivas
são muito interessantes para es-
portes como maratona, ciclismo
ou outros com duração superior
a 1 hora. Com duração menor
que 1 hora, se o atleta teve uma
boa hidratação e alimentação pré-
via à competição, só água já será
suficiente durante a competição.
Em esportes de duração bem
maior, como ultramaratona, corri-
da de aventura, iron man, só a be-
bida esportiva não será o suficien-
te; além dela serão necessários
outros alimentos e suplementos.

- Hidrate-se corretamente, beba muito líquido, principalmente no dia anterior e no dia da competição.

- Nunca faça exercício em jejum.

- Antes da prova tenha uma alimentação leve, faça as refeições pesadas (almoço e jantar) com
uma distância de umas 3 horas do início da competição.

- Não faça uso de bebida alcoólica nem de refrigerantes.

- Tenha uma alimentação colorida e variada.

- Não faça nada de diferente no dia e no dia anterior à prova, esse não é o período para provar
novas comidas nem testar suplementos diferentes.

Orientações gerais para atletas
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Entrevista       Patrícia Martins Fernandez

Família tem papel
fundamental
na alimentação
da criança

Ter uma alimentação de qua-
lidade e na quantidade adequa-
da na infância traz conseqüên-
cias para toda a vida adulta e o
nutricionista é o profissional
apto a fazer as orientações so-
bre hábitos alimentares saudá-
veis. Infelizmente, a procura por
um nutricionista normalmente
só acontece quando surgem
problemas, como por exemplo
quadros de excesso de peso ou
alergias alimentares. Para abor-
dar as especificidades do aten-
dimento à criança, entrevista-
mos Patrícia Martins Fernandez,
nutricionista, mestre em nutri-
ção humana e professora das
disciplinas de nutrição materno-
infantil e educação nutricional
do Centro Universitário de
Brasília (UniCeub).

1 – Quais os principais pro-
blemas relacionados à ali-
mentação infantil que levam
os pais a procurar um
nutricionista?

Atualmente, na minha prática
clínica e de muitos colegas de
trabalho, a maioria dos pais bus-
cam auxílio nutricional para seus

filhos em função de problemas
alimentares que resultaram em
quadros de excesso de peso (as-
sociados ou não a comorbidades
como dislipidemia e hipertensão
arterial), constipação intestinal,
alergias e intolerâncias alimenta-
res. Infelizmente, a minoria pro-
cura o nutricionista em resposta
a um desejo de prevenir hábitos
alimentares inadequados na in-
fância ou de promover uma qua-
lidade na alimentação da família.
Esta “cultura” de procurar o pro-
fissional em razão de situações
nutricionais críticas deve ser
mudada com o trabalho do
nutricionista, indicando a impor-
tância do aconselhamento nutr-
ional desde a vida intra-uterina
até a adolescência, visto que os
hábitos alimentares são forma-
dos, principalmente, na infância.
O nutricionista é um profissional
que possui como uma das atri-
buições o papel de educador em
nutrição e isso deve ser dissemi-
nado na sociedade, de forma a
criar a cultura da procura deste
profissional independentemente
de encaminhamento do pediatra
ou até de doença que a criança
esteja acometida.

2 – É grande a prevalência de
alergias alimentares entre
crianças? Quais as mais comuns
e os principais tratamentos?

Cerca de 6% a 8% das crian-
ças sofrem de alergias alimenta-
res na infância (AAI), sendo que
os primeiros sinais ocorrem, prin-
cipalmente, nos três primeiros
anos de vida. Tomando como
base de comparação os dados da
Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF) de 2002-2003, 5,8% das
crianças menores de 10 anos
apresentavam déficit de peso para
a idade. Esses dados reforçam
duas questões importantes: as
políticas de alimentação e nutri-
ção e as de saúde têm consegui-
do intervir positivamente na
desnutrição infantil; no entan-
to, o tipo de alimentação in-
dustrializada associada à intro-
dução precoce de alimentos com
alto potencial alergênico na in-
fância tem trazido risco à saúde
das crianças por meio de alergi-
as alimentares.

As principais alergias descri-
tas na literatura são aos alimen-
tos: trigo, ovo, leite de vaca, soja,
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amendoim e algumas castanhas.
O tratamento nutricional das  AAI
envolve a exclusão do alimento
causador do processo alérgico e
dos alimentos que também po-
dem resultar na resposta inflama-
tória, inicialmente por 30 dias,
para avaliar resposta de melhoria
dos sinais. Exemplo: alergia ao
leite de vaca requer exclusão ime-
diata deste alimento e também do
leite de soja, que potencialmente
também resultará no processo
alérgico. Tratando-se de crianças
menores de 2 anos, é fundamen-
tal que o nutricionista mantenha
a exclusão do alimento, pois o
sistema de produção de imuno-
globulinas, tais como IgG, IgM,
IgA e IgE, só se completa de for-
ma efetiva aos 2 anos de idade.
Para isto, a família deve ser acon-
selhada a estimular o aleitamen-
to materno, devido à caracterís-
tica única e apropriada de forne-
cer substratos imunológicos para
a criança. Neste momento, o
nutricionista, além de ter o cader-
no da criança, que traz informa-
ções sobre tipo de refeição ofe-
recida e seus ingredientes, horá-
rios, reações observadas na cri-
ança (como produção de muco,
tosse, peito chiador, dermatite,
entre outros sinais), deve obser-
var os mitos e hábitos de toda a
família sobre os cuidados com
a alimentação, de forma a inter-
vir nas práticas alimentares da
casa.

A literatura científica tem re-
comendado que uma das formas
mais eficientes de prevenir e tra-
tar os casos de alergias alimenta-
res é oferecer alimentos pouco
industrializados, naturais e orgâ-
nicos, e, no caso de crianças me-
nores de 6 meses, aconselhar a
família para a prática do aleita-

mento materno exclusivo, e com-
plementar dos 6 meses aos 2 anos
de idade. Algumas linhas de tra-
tamento têm sido oferecidas para
crianças com caso de alergia,
como o uso de simbióticos (fibras
alimentares e colônias bacterianas
com ação probiótica) de modo a
favorecer a reconstituição da flo-
ra bacteriana e reconstituição da
mucosa intestinal nos processos
absortivos. Tem sido utilizada, na
prática clínica, a glutamina para
auxiliar na capacidade de defesa
contra alergênicos alimentares e
capacidade absortiva intestinal.
No entanto, estudos precisam ser
realizados para indicar a posologia
adequada, assim como o tipo de
colônia probiótica apropriada para
cada caso de alergia alimentar.

3 – Quais as principais dife-
renças de abordagem no
atendimento e tratamento da
criança?

Eu costumo perguntar aos
pais das crianças no consultório
duas questões: Quem compra os
alimentos da criança? Quem pre-
para as refeições da criança? A
partir desses questionamentos, te-
mos grandes diferenças de abor-
dagem nutricional na infância. A
criança não escolhe o que vai
comer, ela aprende a consumir o
que lhe é ofertado. Por isso, o
nutricionista deve particularizar
ao máximo o atendimento à cri-
ança, obtendo todas as informa-
ções da rotina alimentar da famí-
lia, as crenças, informações ad-
quiridas ao longo da vida pelas
avós e passadas às mães, aos pais
e aos responsáveis pelo cuidado
da criança. Não é um trabalho
simplificado e, sim, muito deta-
lhado. O nutricionista deve esti-
mular a criança durante o trata-

mento, fornecendo material
educativo sobre a alimentação,
como estórias infantis, joguinhos,
receitas modificadas para serem
feitas pela família, além de toda
a simpatia e envolvimento com a
criança. Por isso, trabalhar com
a criança exige do profissional
muito compromisso, objetivida-
de, criatividade e paciência, pois
ela está aprendendo com tudo isso
e este aprendizado será lembra-
do por toda a vida. A apresenta-
ção dos alimentos que compõem
a dieta da criança, principalmen-
te na fase escolar, é fundamen-
tal, já que a escola consiste num
centro de irradiação de hábitos
alimentares sociais e as crianças
devem sentir-se envolvidas umas
com as outras na troca de sabe-
res e práticas alimentares. Assim,
o nutricionista deve estimular re-
feições atrativas, saborosas, nu-
tritivas às crianças, de forma que
elas não queiram trocá-las por ali-
mentos menos saudáveis, como
salgadinhos de pacote, refrige-
rantes, balas, entre outros, pois
esses escondem nas suas emba-
lagens atrativas (cores fortes e
brindes) muitos ingredientes no-
civos ao crescimento e desenvol-
vimento adequado na infância.

4 – A atenção deve ser
voltada prioritariamente
para os pais, que cuidam da
alimentação, ou para a
criança, que deve passar por
uma mudança de hábitos?

É importante que o nutri-
cionista atue com a família, pos-
sibilitando um processo de edu-
cação alimentar para todos da
casa e, principalmente, envolver
ativamente a criança, que consis-
te num ator fundamental para a
irradiação das informações e prá-
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ticas alimentares entre os mem-
bros da casa. Quando a criança é
muito pequena, o profissional
deve focar nos pais e/ou nos res-
ponsáveis pelos hábitos alimen-
tares, e isso deve fazer parte das
primeiras conversas no consultó-
rio ou no ambiente domiciliar, já
que o envolvimento da família é
recomendação número um para
o sucesso no manejo da alimen-
tação na infância.

5 – A desnutrição infantil
ainda é um problema
prevalente no Brasil ou os
índices têm diminuído?

Historicamente, a desnutri-
ção infantil apresenta-se como
uma das principais preocupa-
ções e linhas de atuação das
políticas públicas de saúde e de
alimentação e nutrição no nos-
so país. Sabe-se que, desde o
Estudo Nacional de Despesa
Familiar (Endef), realizado em
1975, até dados recentemente
divulgados pelo Ministério da
Saúde a partir da Pesquisa Na-
cional de Demografia e Saúde
(PNDS, 2006), a incidência de
baixo peso para idade caiu de
18,4% para 1,7% e a de baixa
estatura para idade reduziu de
30% para 7% das crianças. Por
mais que os dados sejam favo-
ráveis, sabe-se que a desnutri-
ção ainda acomete crianças que
vivem em situações de insegu-
rança alimentar e nutricional,
ou seja, em famílias que não
têm acesso adequado a empre-
go, moradia, saúde, educação,
transporte, entre outros direitos
assegurados pela Constituição
Federal, Declaração Universal
dos Direitos Humanos e pelo
Pacto Internacional dos Direi-
tos Econômicos, Sociais e Cul-

turais (PIDESC). Assim, a des-
nutrição, que resulta principal-
mente de uma situação de vio-
lação de direito humano à ali-
mentação adequada, consiste
em problema urgente na pauta
de trabalho do governo e dos
profissionais, dentre eles os
nutricionistas. Sobre a interven-
ção nutricional nos casos de
desnutrição, é importante o pro-
fissional seguir as recomenda-
ções que o Ministério da Saúde
preconiza para a recuperação
do desnutrido grave e, nos ca-
sos de desnutrição aguda,
priorizar o ganho de peso da cri-
ança (>10g/Kg/dia) de forma a
alcançar o peso ideal para a ida-
de e estatura, sabendo que são
ações que atuarão na falta de
acesso à alimentação adequada
e não no agente causal deste
problema.

6 – A obesidade infantil tem
aumentado consideravel-
mente no Brasil. Já se tornou
um problema de saúde
pública como em países
desenvolvidos ou ainda é
controlável?

Muito tem se discutido sobre
obesidade infantil em nosso país
em função do aumento na de-
manda de atendimentos ambula-
toriais e em consultórios parti-
culares de crianças com exces-
so de peso. Apesar disso, o pro-
blema ainda não consiste prio-
ridade nas políticas de saúde
pública em termos de interven-
ção nutricional no Brasil, com-
parado a países como Estados
Unidos, onde a obesidade in-
fantil já está na pauta de discus-
são do Estado e das instituições
de saúde. No Brasil, os dados
das pesquisas nacionais, dentre

elas a POF (2002-2003) e a
PNDS (2006), demonstraram
aumento “discreto” nos casos
de crianças com excesso de
peso, comparado aos adultos e
aos adolescentes brasileiros. Por
mais que os dados sejam pou-
co alterados, acredito que nós
nutricionistas não podemos es-
perar que o problema entre na
agenda prioritária da saúde pú-
blica para intervir, pois se sabe
que o estilo de vida moderno
tem trazido às famílias a facili-
dade em obter uma alimentação
do tipo fast food, que, em gran-
de parte, consiste em prepara-
ções ricas em gordura, açúcar
e sódio, contribuindo para o agra-
vamento da saúde de toda a famí-
lia. A principal conseqüência é
que a criança aprenderá a ter
estes alimentos como parte do
hábito alimentar e, na adoles-
cência, considerada mais autô-
noma da família e fortemente
influenciada pela propaganda
da indústria de alimentos pou-
co saudável e das redes de fast
foods, a chance de tornar-se um
adulto obeso será maior. Pes-
quisas apontam que 50% das
crianças obesas podem se tor-
nar adultos obesos. O governo
brasileiro tem dialogado com a
sociedade e indústria de ali-
mentos de forma a controlar a
publicidade de alimentos pou-
co saudáveis e reduzir o teor de
açúcar, sódio e gordura desses
alimentos. Os nutricionistas e
seus conselhos precisam se
engajar mais nesse diálogo, vis-
to que a mídia é utilizada pela
indústria para seduzir, criar no
imaginário o consumo de ali-
mentos pobres em nutrientes
para uma vida plena física, men-
tal e socialmente. Os conselhos
publicitários e profissionais da
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área têm debatido contraria-
mente a esta iniciativa e, por
isso também, nossos conselhos,
associações de nutrição e insti-
tuições de ensino superior pre-
cisam se posicionar favoravel-
mente à iniciativa, pois é dever
do Estado proteger a população
de estímulos a curto, médio e
longo prazos a um corpo e men-
te doentes a partir de uma prá-
tica alimentar inadequada.

7 – Quais as ações podem
ser adotadas para controlar
o aumento de peso entre
crianças?

Além das questões levantadas
pelo Estado, os profissionais da
área de nutrição precisam inter-
vir diretamente no estilo de vida
da família, assim como nos seus
comportamentos alimentares. A
criança obesa é influenciada pela
escola, família, mídia a consumir
alimentos pouco saudáveis e, por
isso, o nutricionista deve ser bas-
tante crítico em avaliar os aspec-
tos do comportamento de com-
prar, preparar e consumir os ali-
mentos pela família, associado ao
estilo de vida que a família tem
adotado no seu dia a dia. Algu-
mas metas importantes:

-  Melhorar os hábitos alimen-
tares de toda a família: locais das
refeições, forma de adquirir, pre-
parar e consumir os alimentos
(culinária experimental saudável
em casa).

-  Associar os programas da
família, predominantemente, a
lazer e não somente a passeios
para comer em redes de alimen-
tos pouco saudáveis.

-  Prevenção de comorbida-
des da obesidade em membros da

família que estejam vivenciando
o problema, além da criança.

-  Mudanças no comportamen-
to da criança em relação ao signi-
ficado do ato de alimentar-se.

8 – Quais as recomendações
para a família e da escola em
relação a uma alimentação
saudável?

Eu tenho trabalhado os dez
passos da alimentação saudável
para a família na minha prática
clínica e educativa. Esse materi-
al foi elaborado por mim e pelo
restante da equipe de trabalho a
partir da contribuição dos dez
passos para promoção de uma
alimentação saudável no ambien-
te escolar promovido pela Coor-
denação Geral da Política da Ali-
mentação e Nutrição do Ministé-
rio da Saúde (CGPAN/MS).

Passo 1 - Identifique uma es-
cola que se preocupa com o de-
senvolvimento de estratégias de
promoção de hábitos alimentares
saudáveis à comunidade escolar.

Passo 2 - Escolha uma es-
cola para seu filho cujas ativi-
dades educativas de alimenta-
ção saudável façam parte da
proposta pedagógica e não ape-
nas de datas comemorativas de
alimentação.

Passo 3 - Esteja atento às in-
formações e práticas educativas
que a criança aprende na escola
para reforçá-las em casa.

Passo 4 - Treine as pessoas res-
ponsáveis pelo preparo das refei-
ções da casa para garantir qualida-
de higiênico-sanitária e nutricional
das refeições das crianças e demais
membros da família.

Passo 5 - Negocie com todos
os membros da família sobre a
compra de alimentos ricos em
gorduras, açúcares e sal para a
família e a criança.

Passo 6 - Estimule a prática da
culinária experimental de prepa-
rações saudáveis.

Passo 7 - Crie hortas domésti-
cas para plantio de frutas e verdu-
ras com a criança. Se não há espa-
ços e tempo em casa, leve a crian-
ça para a feira nos fins de semana
e mostre a variedade de frutas e
verduras existentes em nosso país,
estimulando o regionalismo para
o consumo da família.

Passo 8 - Esteja informado
sobre os alimentos comerciali-
zados/produzidos na escola
para poder sugerir modifica-
ções que beneficiem as crian-
ças. Leia sobre o assunto para
estar se atualizando.

Passo 9 - Participe de eventos
relacionados à alimentação sau-
dável, como oficinas de culiná-
ria, de forma a estimular a crian-
ça na manutenção dos hábitos
adquiridos.

Passo 10 - Envolva a criança
no processo de autocuidado, res-
saltando uma prática alimentar
prazerosa e nutritiva para preve-
nir doenças como a obesidade.

9 – Quais as orientações
prioritárias da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
introdução de alimentação
complementar em lactentes?

Este é um assunto polêmico,
pois entre os próprios nutricio-
nistas há contrasensos, além da
diferente abordagem dos pedia-
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tras e nutricionistas. A OMS e o Mi-
nistério da Saúde preconizam que,
a partir do 6º mês, o aleitamento
materno deve ser praticado com
uma alimentação complementar
(papas salgadas e de frutas) até,
pelo menos, os 2 anos de vida.
Sabe-se que, na prática, a família
quer introduzir mais precocemen-
te a alimentação complementar,
em função da volta da mulher ao
trabalho, da crença de que o leite
da mulher é fraco e não vai suprir
suas necessidades até o 6º mês, de
que a criança tem de se acostumar
antes do 6º mês com novos alimen-
tos para evitar que sinta fome quan-
do as papas forem introduzidas,
além do próprio incentivo feito
pelas indústrias de alimentos aos
profissionais da área de nutrição
infantil para prescreverem fórmu-
las infantis, sem avaliação e sem

tentativa do manejo apropriado
para o aleitamento materno. Vári-
os estudos têm apontado orienta-
ções na introdução adequada dos
alimentos nos dois primeiros anos
de vida. Recentemente, nossa
equipe de trabalho elaborou uma
revisão bibliográfica que aponta
algumas orientações da OMS e de-
mais publicações científicas na
área de nutrição infantil.

Algumas recomendações são
citadas aqui:

• 4º* - 6º mês: tubérculos, raízes,
vegetais tipo B e cereais sem glúten.

• 5º* - 6º mês: vegetais tipo
A, depois frutas, carne magra
(frango e bovina) e leguminosas
- alguns autores evidenciam que
o peixe também pode ser intro-
duzido, mas há trabalhos que

defendem a introdução mais tar-
dia em função de substratos ma-
rinhos e minerais presentes na
carne do peixe.

• 7º - 8º mês: cereais com
glúten (alguns artigos evidenci-
am a partir do 1º ano de vida).

• 8º - 9º mês: iogurte natural
(alguns artigos evidenciam a par-
tir do 1º ano de vida) - em crian-
ças desmamadas.

• 8º - 10º mês: gema de ovo,
peixe branco, alimentos prepara-
dos da casa amassados com gar-
fo (modificados com temperos
suaves e controlada em óleo).

• 10º - 12º mês: dieta da fa-
mília.

• 12º mês: leite sem diluição
(em crianças desmamadas), ovo
inteiro.

* Se a criança foi desmamada
precocemente!
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A solenidade de entrega do I
Prêmio Científico Helena Feijó,
no dia 29 de agosto, foi marcada
por profunda emoção, especial-
mente pela presença da família
da homenageada. A placa foi
entregue pela vice-presidente do
CRN-1, Iara Ramires, à irmã de
Helena Feijó, Ana Beatriz Feijó,
e também ao esposo, Carlos
Castilho.

A mesa de abertura foi com-
posta pela presidente do CRN-1,
Simone Rocha, pela vice-presi-
dente Iara Ramires, representan-
do a Comissão Organizadora, e
pela representante do CFN,
Cinéia Alves. Os prêmios foram
entregues aos vencedores nas
quatro áreas de atuação profissi-
onal, assim como uma placa pe-
las empresas patrocinadoras.
Duas teses são de autores do Dis-
trito Federal, uma de Goiás e uma
de Mato Grosso. Além do che-
que referente ao valor do prêmio,
foi entregue aos vencedores uma
placa e um certificado de partici-
pação no I Prêmio Científico
Helena Feijó.

 1 - Alimentação Coletiva:
TÂNIA REGINA KINASZ
DE OLIVEIRA e HUGO
JOSÉ SHEUER WERLE - MT
- “Geração de resíduos sóli-
dos em unidades de alimen-
tação e nutrição: composição
física, influência do tipo de
cardápio e tipo de serviço de
distribuição”.

2 - Nutrição em Saúde Pú-
blica: ALEXANDRA ELI-
ANA LELIS MACHADO,
ANA PAULA DOS SANTOS
RODRIGUES, MARIA DO
ROSÁRIO GONDIM PEIXO-
TO e ESTELAMARIS TRON-
CO MONEGO - GO -
“Prevalência de hipertensão
arterial e fatores de risco asso-
ciados em adultos no municí-
pio de Firminópolis, Goiás”.

3 - Nutrição Clínica: RENA-
TA COSTA FORTES, VIVIANE
LACORTE RECÔVA, AN-
DRESA LIMA MELO e MARIA

Emoção na entrega do Prêmio Helena Feijó

Conheça os vencedores

RITA CARVALHO GARBI
NOVAES - DF -”Efeitos da
suplementação dietética com
fungos Agaricus sylvaticus em
pacientes com câncer colorretal
em fase pós-operatória: um en-
saio clínico rando-mizado, du-
plo-cego e placebo-controlado”.

4 - Nutrição Esportiva:
LUCIANA CHEW LIE, PRIS-
CILA RODRIGUES DO ESPÍ-
RITO SANTO e STEFÂNIA
ALVES LIMA SILVA – DF -
“Suplementação de ômega-3
reduz a dor muscular tardia
após teste de exaustão em mu-
lheres sedentárias”.

O CRN-1 parabeniza a todos
os nutricionistas que enviaram
trabalhos e espera que no pró-
ximo ano a participação seja
ainda maior, comprovando a
grande produção científica de
nossa região. Nas páginas se-
guintes, leia o resumo dos ar-
tigos vencedores.
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Geração de resíduos sólidos em unidades de
alimentação e nutrição:
composição física, influência
do tipo de cardápio e tipo de
serviço de distribuição

Palavras-chave: composição
física dos resíduos sólidos, uni-
dades de alimentação e nutrição,
tipo de cardápio, tipo de serviço
de distribuição.

 Introdução

Um dos problemas decorrentes
da degradação ambiental é a polui-
ção e/ou contaminação dos recur-
sos hídricos, solo e ar causados pela
produção e destinação inadequada
dos resíduos sólidos nas aglomera-
ções urbanas, sendo que as Unida-
des de Alimentação e Nutrição
(UANs), por produzirem esses re-
síduos, contribuem no processo
(KINASZ; WERLE, 2006). Resídu-
os esses muitas vezes decorrentes
de desperdícios de alimentos.

Segundo Pinter (2000) as es-
timativas da Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes -
Abrasel, é que de 15% a 50% do
que é preparado para a clientela
vai para o lixo.

O Projeto de Desenvolvimen-
to da Capital - Prodecap descre-
ve que 50% do lixo gerado em
hospitais são oriundos da cozi-
nha (WERLE; LAZZARETTI;

OLIVEIRA, 1995), sendo que
Dias e Figueiredo (1999) encon-
traram índice de 63%, e Confortin
(2001) 45,9 %.

Quanto à rede hoteleira, De Con-
to (2007) descreve que 21,9% dos
resíduos são gerados no preparo das
refeições, 7,5% de refeições não
oferecidas aos hóspedes, sendo que
dos 70,6% oferecidos aos hóspe-
des, 59,7% são consumidas e
40,3% não são consumidas.

Esses dados demonstram a pro-
blemática de geração de resíduos
a ser enfrentada pelos responsáveis
por estabelecimentos que produ-
zem e distribuem refeições.

No enfoque da redução torna-
se oportuno que as UANs identi-
fiquem os tipos de resíduos sóli-
dos gerados, bem como os fato-
res que contribuem para sua ge-
ração, na perspectiva de contri-
buir para com a redução dos des-
perdícios e, desta forma, com a
minimização dos resíduos gera-
dos e dos problemas ambientais.

Buscou-se trabalhar junto às
UANs dos municípios de Cuiabá

e Várzea Grande-MT e aos nutri-
cionistas que as administram na
tentativa de contribuir para o
avanço das investigações desse
importante tema.

Objetivos

Analisar a geração de resídu-
os sólidos em Unidades de Ali-
mentação e Nutrição (UANs) em
relação à composição física e in-
fluência dos restos de refeições
em função do tipo de cardápio e
de serviço de distribuição.

Material e métodos

Realizou-se um estudo trans-
versal, prospectivo, descritivo em
cinco unidades de alimentação e
nutrição de Cuiabá-MT, identi-
ficadas como C1, C2, C3, C4 e C5
e duas em Várzea Grande-MT,
identificadas como V1 e V2, todos
administrados por nutricionista.
Utilizou-se a pesquisa bibliográfi-
ca, de campo e entrevistas.

A pesquisa teve a aprovação
do Comitê de Ética, conforme o
protocolo 124/CEP/HUJM/03,
atendendo à Resolução 096/96
do Conselho Nacional de Saúde.
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Alimentação Coletiva Tânia Regina Kinasz de Oliveira e Hugo José Sheuer Werle - MT
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Para a caracterização física
dos resíduos sólidos utilizou-se
classificação de Berríos (1986)
elegendo-se os componentes co-
muns, com inclusão de outros
para atender ao objetivo da pes-
quisa. Utilizou-se a técnica de
pesagem em separado para cada
tipo de resíduo, através de balan-
ças com capacidades diferencia-
das adaptada ao volume de resí-
duos, sendo os mesmos identifi-
cados e pesados diariamente du-
rante trinta dias do mês de no-
vembro de 2003.

Para o levantamento dos de-
mais dados utilizou-se entrevis-
ta, realizada através de questio-
nário semi-estruturado com per-
guntas abertas e fechadas, apli-
cada ao nutricionista, sendo os
dados levantados durante o mês
de novembro de 2003.

Resultados e discussão

O tempo de atuação das uni-
dades variou de 1 a 13 anos. O
número de refeições servidas di-
ariamente variou de 50 a 990 re-
feições; 57,14% das unidades
caracterizaram-se como auto-
gestão e 42,86% como tercei-
rizadas, e 100% informaram não
possuir Programa de Gestão
Ambiental.

Os comensais dos serviços
pesquisados freqüentam o refei-
tório no mínimo cinco dias da
semana.

Em 57,14% das unidades
pesquisadas o cardápio ofereci-
do é do tipo trivial simples e em
42,86% trivial médio. Em
57,14% das unidades o serviço
de distribuição das refeições é do
tipo porcionado e em 42,86% o
tipo self-service.

Quanto à composição física
dos resíduos gerados nas unida-
des pesquisados, verifica-se que
os componentes dos resíduos
sólidos provenientes dos restos
de refeições apresentam índices
que variam de 22,09% a
67,38%, seguido de aparas/resí-
duos do pré-preparo e preparo
de alimentos com índices que
variam de 16,82% à 45,19%. Os
componentes categorizados
como outros tiveram índices que
variam de 0,86% à 26,58%, pa-
pel/papelão tiveram índices que
variam de 1,16% à 17,03%, lata
com índices que variam de
0,50% à 16,78% e vidro com
índices que variam entre 0,00%
à 3,93%.

Devido à inexistência de tra-
balhos sobre o tema na área e
ausência de dados comparativos
para UANs efetuou-se análise
comparativa com os resíduos
domiciliares por possuírem com-
posição semelhante.

Ferreira (2000, p.24) demonstra
que estudos citados pela Companhia
Municipal de Limpeza Urbana –
COMLURB (1996) no Rio de Ja-
neiro; pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (1996) em São Paulo;
por Andrade (1992) em Manaus; por
Mota (199t) em Fortaleza; e Tinoco
(1996) em Belo Horizonte, revelam
que na composição gravimétrica dos
resíduos sólidos domiciliares destas
cidades, os componentes orgânicos
apresentaram maiores proporções
(51,27%; 64,40%; 58,69%; 47,19%;
69,80% respectivamente), seguidos de
papel/papelão (22,25%; 14,40%;
18,94%; 14,56%; 13,60%), plástico
(15,09%; 12,00%; 8,62%; 10,69%;
6,50%), metal (3,09%; 3,20%; 4,31%;
3,92%; 2,70%) e vidro (3,63%; 1,10%;
2,18%; 2,15%; 2,20%).

Comparando-se os índices en-
contrados para resíduos nas uni-
dades pesquisadas, verifica-se
que os componentes de maior
representatividade são os restos
de refeições e aparas e resíduos
de pré-preparo e preparo de ali-
mentos, portanto os componen-
tes orgânicos, seguido do com-
ponente denominado outros e
posteriormente dos componen-
tes papel/papelão, lata e vidro,
sendo semelhantes aos resíduos
domiciliares.

Quanto ao percentual de gera-
ção de resíduos sólidos segundo
o tipo de cardápio, observou-se
que nas unidades com cardápio
trivial simples houve maior con-
tribuição, em termos proporcio-
nais, para os resíduos compostos
de restos das refeições e aparas e
resíduos de pré-preparo e prepa-
ro, quando comparado às unida-
des com cardápio trivial médio.
Para os demais componentes não
houve variação significativa, em
termos proporcionais.

Observou-se que tanto para
cardápio trivial simples como
para cardápio trivial médio, do
total de resíduos gerados, os mai-
ores índices foram para as cate-
gorias restos das refeições, apa-
ras e resíduos de pré-preparo e
preparo dos alimentos, outras
fontes, papel/papelão, seguido
de vidro ou lata para as unidades
com cardápio trivial simples, e
lata e vidro para as unidades com
cardápio trivial médio.

Estudo realizado por Colares
et al. (2006) em três Unidades de
Alimentação e Nutrição no Rio
de Janeiro revelou ter a compo-
sição semelhante entre si, e tam-
bém a deste estudo.
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Quanto ao percentual dos re-
síduos categorizados como res-
tos de refeições em função do
tipo de cardápio, observou-se
que não houve variação signifi-
cativa, em termos proporcionais,
para as unidades que possuem
cardápio trivial simples, quando
comparadas às unidades com
cardápio trivial médio.

Estudo realizado por Colares
et al. (2006) revela que a gera-
ção de resíduos sofre influência
do cardápio oferecido e do nú-
mero de refeições produzidas.

Quanto ao percentual dos re-
síduos categorizados como res-
tos de refeições em função do
tipo de distribuição de refeições,
observou-se que as unidades
que utilizam o tipo self-service
tiveram uma maior proporção
quando comparadas às unidades
que utilizam o tipo porcionado.
Pela natureza do serviço, o es-
perado seria que essas propor-
ções fossem menores, uma vez
que o comensal pode optar por
servir-se das preparações e em
quantidades que julgar necessá-
rio. No entanto faz-se necessá-
rio o estudo dos fatores que po-
dem estar contribuindo para
com este resultado.

O resto ingesta é definido por
Lanzillotti (1987, p. 63) como a
relação entre o resto devolvido
pelo comensal e a quantidade de
alimento e preparações alimen-
tares oferecidas, expressa em
percentual, sendo um indicador
que mede o desperdício.

A avaliação das sobras possi-
bilita medir a eficiência do pla-
nejamento: falhas na determina-
ção do número de refeições,

superdimensionamento de per
capita, falhas de porcionamento,
inadequação dos utensílios usa-
dos na distribuição, existência de
preparações incompatíveis com
o padrão do cliente ou com seus
hábitos alimentares; eficiência da
produção de alimentos: má apa-
rência ou apresentação dos ali-
mentos (ABREU; SPNELLI,
2003, p.138-139).

Lanzillotti (1987), em estudo
em restaurante destinado à classe
operária e técnico administrativo
com porcionamento controlado,
conclui que a medida resto/
ingestão seria 10% e 9%, respec-
tivamente, como indicador padrão
para restaurantes industriais,
quando bem administrados.
Mezomo (1989) pressupõe a
inadequação de cardápios por
mau planejamento e/ou má exe-
cução, quando o índice for supe-
rior à 10%, no caso de coletivida-
de sadia, sendo que a modalida-
de self-service não apresenta des-
perdícios. Abreu e Spnelli (2003)
avaliam que no sistema self-
service se os alimentos estiverem
bem preparados o resto deverá ser
algo muito próximo à zero.

Quanto aos indicadores para os
índices de resto ingestão e sobras,
observa-se que os estudos utilizam
indicadores padrão que podem não
ser compatíveis com a realidade
das unidades, sendo necessário
a fixação de padrões próprios,
observando-se as especificidades
da unidade.

Sendo assim, recomenda-se que
cada unidade estabeleça seu índice
de resto ingestão e de sobras, le-
vando-se em consideração as
especificidades da unidade. Desta
forma poderá medir a eficiência da

produção e distribuição das refei-
ções com padrões baseado na rea-
lidade da unidade, contribuindo
assim com a minimização dos des-
perdícios de alimentos.

Conclusão

Os resíduos sólidos gerados
nas UANs pesquisadas em
Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT
são compostos de papel/papelão,
vidro, lata, aparas e resíduos de
pré-preparo e preparo de alimen-
tos, restos de refeições e de ou-
tros componentes, semelhante
aos resíduos domiciliares.

Observou-se que nas unidades
com cardápio trivial simples como
nas unidades com cardápio trivi-
al médio, do total de resíduos ge-
rados, os maiores índices foram
para as categorias restos das re-
feições, aparas e resíduos de pré-
preparo e preparo dos alimentos,
outras fontes, papel/papelão, se-
guido de vidro ou lata para as
unidades com cardápio trivial
simples, e lata e vidro para as uni-
dades com cardápio trivial médio.

Quanto à geração de resíduos
advindos de restos de refeições
em função do tipo de cardápio
oferecido, observou-se que não
houve variação significativa, em
termos proporcionais, para as
unidades que possuem cardápio
trivial simples quando compara-
das às unidades com cardápio tri-
vial médio.

Quanto à geração de resíduos
advindos de restos de refeições em
função do tipo de distribuição,
observou-se que nas unidades
com sistema do tipo self-serviçe
houve maior proporção de resí-
duos, quando comparados às uni-
dades com o sistema porcionado.
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Palavras chave: hipertensão
arterial, fatores de risco, doen-
ças cardiovasculares.

Introdução

A prevalência de doenças crô-
nicas está aumentando rapidamen-
te em todo o mundo. No Brasil, as
doenças cardiovasculares (DCV)
foram responsáveis pela maior pro-
porção de óbitos nas últimas déca-
das, sendo a principal causa mortis
a partir dos 40 anos de idade. Em
1998, foram registrados 930 mil
óbitos no Brasil e desse total, 27%
por DCV. Excluindo-se os óbitos
por causas mal definidas ou por vi-
olência, tal cifra aproxima-se dos
40% (SOCIEDADE BRASILEIRA
DE HIPERTENSÃO, 2006).

A hipertensão arterial (HA) é
um dos mais importantes fatores
de risco (FR) para o desenvolvi-
mento das DCV, explicando 40%
das mortes por acidente vascular
encefálico e 25% daquelas por
doença arterial coronariana
(DAC) (SOCIEDADE BRASILEI-
RA DE HIPERTENSÃO, 2006).
No Brasil não há dados sobre a
prevalência de HA. Há estudos
epidemiológicos que se restringem

Prevalência de hipertensão arterial e fatores
de risco associados
em adultos no
município  de
Firminópolis, Goiás,
Brasil

a determinadas cidades ou a deter-
minados grupos populacionais ou
ocupacionais, baseados em medi-
das casuais da PA (BRANDÃO et
al., 2003; MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE, 2005). Brandão et al. (2003) de-
tectaram uma prevalência de HA
variando de 14% a 47,9%. Dados
do Ministério da Saúde (2005)
apontam para uma prevalência de
40% e 50% na população adulta
com mais de 40 anos de idade.

 Objetivos

Geral: estimar a prevalência e
descrever o perfil epidemiológico
da HA entre adultos no municí-
pio de Firminópolis, Goiás.

Específicos: classificar os níveis
pressóricos de acordo com a V Dire-
triz Brasileira de Hipertensão Arterial;
descrever o perfil sócio-demográfico
dos adultos acometidos pela HA; e des-
crever a associação de alguns fatores
de risco cardiovasculares e hábitos de
vida (tabagismo, obesidade, ativida-
de física) com a HA.

Metodologia

Este é um estudo descritivo,
observacional e transversal de base
populacional de uma amostragem

aleatória simples sem reposição,
significativa da população em es-
tudo. Foi realizada análise de ban-
co de dados do estudo denomina-
do “Estudo da prevalência e do co-
nhecimento da HA e alguns fato-
res de risco em uma região do Bra-
sil”, o qual se trata de estudo de
prevalência fundamentado em in-
quérito domiciliar, realizado em
Firminópolis (estado de Goiás), no
período de fevereiro a dezembro do
ano 2000. Participaram do estudo in-
divíduos maiores de 18 anos de ida-
de, de ambos os sexos, não
institucionalizados, residentes na
área urbana, sendo que no presen-
te estudo foram analisados somen-
te os indivíduos adultos na faixa
etária de 18 a 59 anos.

Os dados foram colhidos jun-
to à população estudada por equi-
pe treinada e incluíram medidas
objetivas e dados colhidos por
meio de questionário apropriado.

Neste estudo foram analisadas
as medidas objetivas coletadas
(pressão arterial, peso, estatura,
Índice de Massa Corporal e cir-
cunferência da cintura) e as seguin-
tes variáveis obtidas por meio do
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questionário: idade, gênero, esco-
laridade, situação conjugal, renda
e hábitos de vida (atividade física,
tabagismo e hábito de assistir TV).

A análise estatística foi feita
pela associação entre as variáveis
estudadas e a HA utilizando re-
gressão logística simples, calcu-
lando-se os Odds ratios brutos
com intervalo de confiança (IC)
de 95%. Foi testada associação
entre as diversas variáveis e a
presença de HA utilizando-se o
teste ÷² (qui-quadrado) com ní-
vel de significância de 5%. As
variáveis que apresentaram p <
0,20 na análise bivariada foram
incluídas na análise de regressão
logística múltipla. Foi considera-
do um á de 5% para considerar
um fator como de risco ou prote-
ção para HA. A análise dos da-
dos foi realizada utilizando-se o
programa Stata (Versão 8.0).

Resultados e discussão

Foram estudados 728 indiví-
duos, sendo 284 homens
(38,96%) e 445 mulheres
(61,04%) com idade média de
38, 39 anos (dp ± 11,36). A
prevalência de hipertensão arte-
rial (HA) foi de 21,29% (n=155).
Esta prevalência não é inespera-
da, pois outros estudos brasilei-
ros revelam taxas de prevalência
variando de 14% a 47,9%
(BRANDÃO et al., 2003). Den-
tre os homens 29,58% (n = 84)
eram hipertensos e entre as mu-
lheres este valor correspondeu
a 15,99% (n = 71). O predomí-
nio de hipertensos do sexo mas-
culino, chegando a 54,19% do
total dos hipertensos da amostra,
está de acordo com a literatura
que indica que a HA é mais
prevalente no sexo masculino até
aproximadamente os 50 anos,
quando então essa situação se

inverte (KEARNEY et al., 2005).

Para ambos os sexos a
prevalência de HA aumentou com
a idade. Houve uma maior
prevalência de HA na faixa etária
de 50-59 anos. Estes resultados
coincidem com os dados de ou-
tros estudos. Porém, existem
indícios de que o aumento da
pressão arterial (PA) ligado à ida-
de não é inevitável nem parte
indissociável do envelhecimento
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD, 1996). Dados do
estudo INTERSALT realizado com
os índios Yanomami no Brasil de-
monstraram ausência de aumento
da PA com a idade (MANCILHA-
CARVALHO; SILVA, 2003).

A situação conjugal e a renda
per capita não apresentaram di-
ferença estatística significativa
para a prevalência de HA.

O nível educacional tem sido aponta-
do como o fator socioeconômico mais
importante no estado de saúde, parti-
cularmente na saúde cardiovascular
(VARGAS; INGRAM; GILLUM,
2000). Assim, foi observado neste
estudo que os indivíduos com mais
anos de estudo apresentaram me-
nor prevalência de HA, sendo que
esta foi reduzindo-se com o aumen-
to da escolaridade (p = 0,000).

Em relação ao IMC, tanto os
indivíduos com sobrepeso como
obesos tiveram uma prevalência
de HA significativamente maior
quando comparados com os
eutróficos. Essa mesma tendên-
cia foi observada com o aumen-
to da medida da circunferência
da cintura (CC) (p = 0,000). A
associação entre obesidade e HA
tem sido amplamente reconheci-
da. O excesso de gordura
corpórea ainda é o maior fator
isolado relacionado à elevação

da PA e à HA (SOCIEDADE DE
CARDIOLOLOGIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2001). Não res-
tam dúvidas, portanto, que a obesi-
dade é seguramente um dos princi-
pais fatores responsáveis pela HA.

Observou-se neste estudo que
os fumantes e ex-fumantes apre-
sentaram uma prevalência signifi-
cativamente maior de HA (27,56%
e 35,62 %, respectivamente) e um
risco de 2,32 e 3,37 vezes maior,
respectivamente, de desenvolver
HA do que os não-fumantes. Esta
maior prevalência de HA apresen-
tada pelos ex-fumantes também foi
relatada em estudo transversal re-
alizado por Halimi et al. (2002).

Estudos recentes, como de
Whelton et al. (2002) e Wareham
et al. (2000) demonstram que a
atividade física regular é capaz de
reduzir os níveis pressóricos. Po-
rém, neste estudo não houve di-
ferença estatística na prevalência
de HA quanto à atividade física
realizada para ir ao trabalho e nos
momentos de lazer. Já em relação à
atividade física realizada no traba-
lho, os indivíduos sedentários apre-
sentaram prevalência de HA de
19,93% e os ativos 28,45% (p=0,04).
Quanto às horas gastas assistindo
TV, não houve diferença significante
em relação à prevalência de HA.

Conclusões

O estudo mostrou que a
prevalência de HA encontrada no
município de Firminópolis não di-
fere essencialmente da existente em
outras áreas do Brasil e os resulta-
dos permitem concluir que o risco
de desenvolver a HA está aumen-
tado em indivíduos do sexo mas-
culino, com mais idade, menos
anos de estudo, maior índice de
massa corporal e circunferência da
cintura, tabagistas e ex-tabagistas.
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Palavras-chave: Agaricus
sylvaticus, alterações metabólicas,
qualidade de vida, câncer colorretal.

Introdução

Fungos medicinais têm sido
utilizados como suplementos
dietéticos em pacientes com
diversos tipos de câncer
(FORTES; NOVAES, 2006).
Apesar de o mecanismo de
ação dos mesmos não estar
completamente elucidado na
literatura, investigadores suge-
rem que as principais substânci-
as bioativas que respondem
pelos seus atributos farmacoló-
gicos são β-glucanas, lectinas,
triterpenos, ergosterol e arginina
(FORTES; TAVEIRA;  NOVAES,
2006) cujos efeitos mais notórios
incluem: antitumoral, anti-
carcinogênico, hipoglicêmico,
hipocolesterolêmico e hipotensor
(NOVAES; FORTES, 2005).

Evidências científicas têm
demonstrado que esses fungos tam-
bém são capazes de normalizar a
função intestinal, melhorar a quali-
dade de vida, além de estimular os
sistemas imune e hematopoético de

pacientes com câncer (TAVEIRA;
NOVAES, 2007).

Objetivo

O objetivo deste estudo
foi avaliar os efeitos da
suplementação dietética com
fungos Agaricus sylvaticus ,
família Agaricaceae, cultiva-
dos no Brasil ,  em pacientes
com câncer colorretal, em fase
pós-operatória.

Metodologia

Ensaio clínico randomizado,
duplo-cego, placebo-controlado.
Amostra constituída de 56 paci-
entes, 24 homens e 32 mulheres,
com câncer colorretal, separados
em grupos: placebo e suplemen-
tado com Agaricus sylvaticus
(30mg/kg/dia) por seis meses,
seguindo determinados critérios
de inclusão e exclusão.

Utilizou-se um formulário-pa-
drão e uma anamnese dirigida pa-
drão para avaliar os indicadores da
qualidade de vida (sedentarismo,
tabagismo, etilismo, alterações no
sono, na disposição e no humor,

dor, alterações gastrintestinais e no
apetite).

A evolução desses indicado-
res foi feita durante todas as con-
sultas, fazendo-se, para fins es-
tatísticos, a média dessas altera-
ções em três momentos distintos:
antes do início do tratamento,
com três meses e após seis
meses. Realizados três exames
laboratoriais para análise da
glicemia de jejum, do lipidograma
e hemograma completos, além do
ferro sérico dos pacientes antes do
início da suplementação, com três
meses e após seis meses. Os indi-
cadores da qualidade de vida fo-
ram analisados de forma qualitati-
va e descritiva, utilizando os pro-
gramas Microsoft Excel 2003 e
Epi Info 2004. Os exames
laboratoriais foram analisados por
meio dos testes estatísticos T-
student e F, usando os programas
Microsoft Excel 2003 e SPSS 14.0,
com p<0.05. Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal.

Resultados

Após seis meses de tratamen-

Efeitos da suplementação dietética com fungos agaricus
sylvaticus em pacientes com
câncer colorretal em fase
pós-operatória: um ensaio
clínico randomizado, duplo-
cego e placebo-controlado
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to, observou-se, no grupo
Agaricus sylvaticus, melhora da
disposição (de 67.86% para
85.71%) e do humor (de 60.71%
para 85.71%), redução das
queixas de dores (de 42,86%
para 32,14%), particularmente
dor retal (de 7,14% para 3,57%)
e abdominal (de 14,29% para
7,14%), e das alterações do
sono como insônia (de 10,71%
para 7,14%) e noites mal dor-
midas (de 7,14% para 3,57%),
aumento da adesão à prática de
atividade física (de 7,14% para
35,71%) e incremento do ape-
tite (de 10.71% para 32,14%),
além de redução da constipação
(de 39,29% para 14,29%), di-
arréia (de 32,14% para 3,57%),
diarréia alternada com constipa-
ção (de 3,7% para 0,00%),
flatulência (de 39,29% para
21.43%), retenção de flatos (de
10,71% para 3,57%), pirose (de
21,43% para 10,71%), plenitu-
de pós-prandial (de 14,29%
para 3,57%), náuseas (de
32,14% para 17,86%) e
distensão abdominal (de
21,43% para 3,57%). No gru-
po placebo, esses achados não
foram observados. Observou-
s e ,  t a m b é m ,  n o  g r u p o
suplementado,  redução s ig-
nificativa de  colesterol total
–  CT (mg/dL)  de  207,36  ±
52 ,67  para  191 ,11  ±  39 ,72
( p  =  0 , 0 1 ) ,  l ipoproteína de
baixa densidade – LDL (mg/
dL) de 120,79 ± 44,02 para
103,08 ± 39,20 (p = 0,0001),
glicemia de jejum (mg/dL) de
95,92 ± 11,64 para 92,86 ± 6,82
(p = 0,01), plaquetas (103/mm3)
de 244,36 ± 89,48 para 228,25
± 58,38 (p = 0,03) e, não-signi-
ficativa de triglicérides – TG
(mg/dL) de 181,64 ± 187,52

para 168,04 ± 146,91 (p =
0,18), além do aumento signi-
ficativo de hemoglobina – Hg
(g/dL) de 13,03 ± 2,54 para
14,36 ± 1,40 (p = 0,001),
hematócrito – Hct (%) de 40 ±
6,91 para 44,14 ± 3,73 (p =
0,001), hemácias – Hm (106/
mµL) de 4,63 ± 0,53 para 5 ±
0,52 (p = 0,01), volume
corpuscular médio – VCM (Ft)
de 86,26 ± 8,51 para 88,44 ±
5,03 (p = 0,01), hemoglobina
corpuscular média – HCM (pg)
de 27,79 ± 4,36 para 28,91 ±
2,32 (p = 0,001), concentração
hemoglobínica corpuscular
média – CHCM (g/dL) de
32.01±2.53 para 32,53 ± 1,15
(p = 0,001), neutrófilos (%) de
55,99 ± 11,89 para 62,99 ±
10,27 (p = 0,001) e, aumento
não-significativo de monócitos
(%) de 7,05 ± 3,32 para 7,80 ±
2,36 (p = 0,08) e ferro – Fe (µg/
dL) de 74,03 ± 23,41 para
86,61 ± 31,70 (p = 0,12). No
grupo placebo, observou-se au-
mento significativo de LDL (p
= 0,01), TG (p = 0,0001),
glicemia de jejum (p = 0,01) e
não-significativo de CT (p =
0,08) e plaquetas (p = 0,47),
além de redução significativa
de ferro sérico (p = 0,04).

Discussão

Aumento da disposição e re-
dução do cansaço/fadiga foi   ob-
servado no grupo Agaricus
sylvaticus após seis meses de
suplementação. Resultados in-
versos foram encontrados no
grupo placebo. A fadiga no cân-
cer pode persistir nos pacientes
mesmo após completar o trata-
mento com sucesso. Alguns me-
canismos têm sido identificados,

incluindo distúrbios do sono,
estresse psicológico e dor, en-
volvendo os domínios físico,
mental e emocional (BOWER,
2005). Tristeza, raiva, ansieda-
de e angústia são respostas ne-
gativas observadas nos pacien-
tes com câncer que, quando in-
tensas, podem culminar com
depressão (CALIL et al, 2006).
Neste estudo, redução da insô-
nia e do hábito de dormir mal
também foi observada no gru-
po Agaricus sylvaticus ,  bem
como melhora no estado do
humor, resultados não encon-
trados no grupo placebo. O cân-
cer está associado à dor que, por
sua vez, atinge afetividade, fun-
ção, apetite e sono (JÚNIOR;
MARTINS, 2003). Redução das
queixas de dores foi encontra-
da no grupo suplementado, ao
passo que resultados inversos
foram observados no grupo
placebo. Falta de apetite é um
dos sintomas mais comuns no
câncer, podendo culminar em
anorexia (SILVA, 2006). Averi-
guou-se, também, no grupo
suplementado, aumento do ape-
tite, fato não encontrado no gru-
po placebo, evidenciando o
possível efeito bioativo do
Agaricus sylvaticus. Redução
de constipação, diarréia, diar-
réia alternada com constipação,
flatulência, retenção de flatos,
distensão abdominal, pirose,
plenitude pós-prandial e náuse-
as foi observada no grupo
Agaricus sylvaticus. Está bem
elucidado, na literatura, o pa-
pel das fibras alimentares no
equilíbrio da microbiota intes-
tinal (FORTES, 2005). Fungos
medicinais destacam-se como
fontes de fibras  (FORTES;
NOVAES, 2006). Alterações
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metabólicas são observadas
no câncer,  destacando-se
hiperglicemia e hiperlipidemia
(RIVADE-NEIRA et al, 1998).
Averiguou-se redução significa-
tiva de glicemia de jejum, CT e
LDL no grupo suplementado.
Resultados inversos foram en-
contrados no grupo placebo. A
ação anti-hiperglicêmica de
determinados fungos foi
comprovada, demonstrando
efeito na secreção e/ou ação
da insulina (HWANG et al.,
2005). Da mesma forma,
hipóteses sugerem que esses
fungos podem reduzir os
níveis lipídicos por aumentar
a excreção fecal, efeitos
proporcionados pelas fibras
(FUKUSHIMA et al.,  2001).
Observou-se, ao final  do trata-
mento, aumento significativo de
Hg, Hct, Hm, VCM, HCM,

CHCM e neutrófilos e, aumen-
to não-significativo de Fe,
monócitos e eosinófilos no gru-
po suplementado, achados não
encontrados no grupo placebo.
Acredita-se que a principal
substância imunomoduladora
presente nos fungos é a b-
glucana. Esta, por sua vez, é ca-
paz de atuar por meio do au-
mento da função imune, da
estimulação e ativação de célu-
las natural killer, linfócitos T e
B, e células complementares,
com incremento de macrófagos
e monócitos, promovendo a
proliferação/produção de
anticorpos e de várias citocinas
(FORTES; NOVAES, 2006).
Além das b-glucanas, diversas
substâncias bioativas estão pre-
sentes nos fungos medicinais
como lectinas, ergosterol,
triterpenos e arginina. Os me-

canismos de ação dessas subs-
tâncias não estão completa-
mente elucidados, mas evidên-
cias sugerem que esses com-
postos são capazes de modular
a carcinogênese nos estágios de
iniciação, promoção e progres-
são e, dessa forma, promover
benefícios adicionais aos paci-
entes com diversos tipos de cân-
cer (NOVAES; FORTES, 2005).

Conclusão

Os resultados sugerem que a
suplementação dietética com fun-
gos Agaricus sylvaticus é capaz
de promover benefícios no me-
tabolismo glicídico e lipídico,
nos sistemas hematopoético e
digestório e, conseqüentemente,
na qualidade de vida de pacien-
tes com câncer colorretal em fase
pós-operatória.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Palavras-chave: exercício de
força, dor muscular, ômega-3,
sedentarismo

Introdução

A prática da atividade físi-
ca, quando não orientada ou
realizada como lazer no fim de
semana, pode promover sensa-
ção de dor em muitos indiví-
duos. Este fenômeno ocorre,
também, nos indivíduos seden-
tários que iniciam um progra-
ma de atividade física, naque-
les que desrespeitam os prin-
cípios do treinamento físico ou,
ainda, em indivíduos treinados,
que modificaram seus treinos.
A dor, denominada Dor Muscu-
lar Tardia (DMT) ou Dor Mus-
cular de Ocorrência Tardia, ge-
ralmente surge após 24 horas da
prática de exercícios e ocorre
devido à microlesões nas
miofibrilas que levam à infla-
mação. Esta dor surge, princi-
palmente,  após a prática de
exercícios excêntricos.

Com a presença da dor mus-
cular tardia há uma diminuição

no desempenho e redução da
capacidade de gerar força por
causa da lesão, fazendo com que
os músculos lesionados sejam
incapazes de exercer força má-
xima, porém com o passar de
dias ou semanas existe uma re-
cuperação gradual, onde o mús-
culo volta à sua capacidade nor-
mal de gerar tal força (Wilmore e
Costill citado por Nascimento e
colaboradores, 2007).

Assim, o presente estudo
objetivou verificar se o Ácido
Graxo Ômega-3 (ω-3) promove
uma redução na percepção da
Dor Muscular de Ocorrência Tar-
dia, induzida por teste de esfor-
ço, após suplementação de 7 dias
pré e 7 dias pós teste.

Objetivo

Este estudo teve o objetivo de
verificar se o Ácido Graxo
Ômega-3 (ω-3) interfere na
resposta da Dor Muscular de
Ocorrência Tardia, induzida por
teste de esforço, após suple-
mentação de sete dias pré e sete
dias pós teste.

Metodologia

As participantes foram inicial-
mente pesadas, sem calçado, ves-
tindo apenas short e top e em se-
guida foi aferida suas estaturas.
Na seqüência foi realizado o exer-
cício de Rosca Direta Supinada,
com haltere de 3kg, estimado
como 5,2% da média da massa
corporal total da amostra, no bra-
ço não dominante, em cinco séri-
es até exaustão, com descanso de
90 segundos entre as séries.

Antes de realizar o exercício,
a amostra foi orientada para o
preenchimento do questionário
entregue. O questionário foi re-
ferente à percepção subjetiva da
dor muscular tardia (DMT), para
preenchimento durante os sete
dias pós-treino. No oitavo dia, foi
entregue o suplemento ômega-3
(quatro cápsulas de 1.000mg de
Óleo de Peixe/dia), composta
cada cápsula por 180mg de EPA
e 120mg de DHA, para ser to-
mado do oitavo ao vigésimo pri-
meiro dia pós primeiro treino.

No décimo quinto dia, rea-

Suplementação de ômega-3 reduz a dor muscular
tardia após teste de
exaustão em mulheres
sedentárias
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lizou-se novamente o exercí-
cio, com os mesmos parâ-
metros, sendo entregue outra
via do questionário entregue
anteriormente, para análise
da DMT após o uso da
suplementação.

Resultados

Sem a suplementação de
Ômega-3 toda a amostra estuda-
da referiu sentir dor muscular du-
rante 7 dias após o exercício de
exaustão; já com a suplementação
do Ômega-3, após o exercício de
exaustão duas participantes refe-
riram não sentir dor alguma e, as
demais, sentiram a dor muscular
tardia por no máximo três dias
após o teste.

Ao primeiro dia após o teste,
com o uso do suplemento, já ha-
via ocorrências de indivíduos que
não apresentavam sensação de
dor, enquanto que, sem a
suplementação a ausência de dor
somente foi referida no 4º dia
após o teste.

Até o sétimo dia após o teste
quase metade da amostra 45%
(n=5) que não fizeram o uso do
suplemento, ainda relatava pou-
ca dor, em contraste, após
suplementação do W-3 somente
18% (n=2) referiu a mesma per-
cepção (pouca dor) por 3 dias
após o teste.

A percepção quanto à dor mo-
derada só foi relatada por um par-
ticipante após o uso do suplemen-
to, e somente no primeiro dia após
o teste. Antes da suplementação, a
mesma percepção foi referida por
até cinco dias.

Aproximadamente 27% da
amostra (n=3) relataram dor inten-
sa até o 3º dia após o teste antes da
utilização do AG ômega-3, en-
quanto que após a suplementação
do mesmo, nenhum participante
referiu dor intensa em nenhum dia
após o teste.

Segundo respostas de uma
pergunta relacionada à investi-
gação dos hábitos alimentares
da amostra, respondida no pri-
meiro questionário entregue,
para avaliação de possível inter-
ferência do consumo de ômega-
3 nos resultados deste estudo,
nenhuma das mulheres tinha
consumo freqüente de fontes de
ômega-3.

Discussão

Pesquisas têm demonstrado
que exercícios de alta intensida-
de, especialmente as atividades
que envolvem contrações excên-
tricas, são freqüentemente asso-
ciadas à lesão muscular (confor-
me Appell e colaboradores e
Kuipers citado por Pazikas e co-
laboradores, 2005). Diante disso,
foi realizado o exercício de ros-
ca direta, com força excêntrica e
concêntrica, porém dando maior
ênfase na execução da fase ex-
cêntrica do exercício.

Foi analisada a percepção da
amostra em relação à dor muscu-
lar tardia, contudo diversos estu-
dos não consideram importante a
percepção do próprio individuo
sobre sua lesão; mas de acordo
com Pastre e colaboradores (2005)
a percepção do próprio indivíduo
sobre sua dor poderia auxiliar em
futuros processos de prevenção de

lesões musculares.

Todas as mulheres partici-
pantes do estudo relataram sen-
tir dor após a primeira etapa de
exercícios, sendo esta uma con-
seqüência prevista em indivídu-
os sedentários que iniciaram ati-
vidade física.

Segundo Nascimento e cola-
boradores (2007) a dor muscu-
lar tardia surge 8 horas após o
exercício, aumentando a intensi-
dade nas próximas 24 a 48 ho-
ras, diminuindo progressivamen-
te após 72 horas; o que corrobo-
ra com os achados do estudo,
que observou que 36% da amos-
tra (n = 4) referiu dor intensa nas
primeiras 24 horas, 54% (n = 6)
nas 48horas e 27% (n = ) nas 72
horas após o teste.

A sensação de dor muscular
24 a 48 horas após o exercício
está relacionada ao processo
inflamatório, onde a presença
de macrófagos, que liberam
prostaglandinas (PGE2), sensibi-
liza os receptores locais de dor e
intensifica os estímulos doloro-
sos (TRICOLI, 2001).

Segundo Hammet citado por
Doro e colaboradores (2006), a
relação entre o exercício e o me-
nor grau de inflamação deve ser
atribuída, principalmente, a me-
nor adiposidade corporal. Com
isso foram selecionadas para par-
ticipar do estudo mulheres
eutróficas, a fim de não haver
interferência da composição cor-
poral na dor muscular tardia.

Segundo Garófolo e Petrilli
(2006), o aumento da oferta

revista CRN-1 final.pmd 11/11/2008, 15:3328



29

de ômega-3 favorece a sínte-
se de eicosanóides da sér ie
ímpar, que apresenta caracte-
ríst icas anti inflamatórias;  o
que justifica os resultados ob-
tidos no estudo, que revelou
uma redução na intensidade e
freqüência da percepção da
dor muscular tardia após o uso
do mesmo.

Conclusão

Esta pesquisa teve o intuito de
verificar o efeito da suplemen-
tação de ômega-3 na redução da

dor muscular, e diante de todos
os resultados obtidos e suas cor-
relações, infere-se que o consu-
mo de ômega-3 promove redu-
ção na percepção da dor muscu-
lar tardia.

Sabe-se da importância do
processo de inflamação para
ressíntese do tecido e conseqüente
efeito de hipertrofia, entretanto o
presente estudo não avaliou se
a atenuação dos sintomas
desse  processo de inflamação
possa  interferir no processo de
hipertrofia. Logo, se faz necessá-

rio maiores estudos, incluindo
testes hematológicos para avalia-
ção quanto aos seus efeitos
bioquímicos e fisiológicos.

Tais resultados indicam uma
alternativa segura e saudável para
atletas e praticantes de atividade
física reduzirem tais sintomas tão
desagradáveis para a vida
desportiva. Para tanto, o aumen-
to no consumo de fontes alimen-
tares como peixes de águas frias
(cavala, sardinha, salmão, aren-
que) poderá promover resultados
semelhantes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Notícias dos Estados

Mato Grosso comemora o Dia
do Nutricionista

A delegacia do CRN-1 em
Mato Grosso comemorou o Dia
do Nutricionista com o IV En-
contro de Nutricionistas e Estu-
dantes de Nutrição, nos dias 28
e 29 de agosto, em parceria com
as IE´s  (UFMT e Unic). Na pro-
gramação constaram minicursos,
palestras e mesa redonda, com
abordagem de temas atuais e re-
levantes para a atualização e
capacitação dos profissionais.

Participaram do evento profis-
sionais conceituados e com vasto
conhecimento, como a Lucyanna
Kalluf, Patrícia Speridião e Tânia
Kinasz. A mesa redonda foi com-
posta por Luciana Pasquali,
Andréa Clemente, Layde Mar-
ques e Rafaela Marchiori. As ex-
positoras relataram suas experiên-
cias na prática profissional, con-
tribuindo para ampliar a percep-
ção dos estudantes quanto ao pa-
pel do nutricionista no mercado
de trabalho e as oportunidades nas
diferentes áreas da Nutrição.

O estado também teve impor-
tante atuação no I Prêmio Cientí-

fico Helena Feijó, lançado pelo
CRN-1 com o objetivo de premi-
ar a produção técnico-científica
dos profissionais. Primeiro, com
a participação da professora Drª.
Margareth Paracat na comissão
julgadora. Segundo, com a
premiação da Drª. Tânia Kinasz
com o trabalho na área de ali-
mentação coletiva.

A conselheira Vânia De David
Pinto participou do evento pro-
movido pelos alunos do curso de
Nutrição da UFMT sobre o tema
“Residência em Nutrição”, abor-
dando o posicionamento do Con-
selho e a Resolução CFN n. 335/
2004. A conselheira Tânia
Quintella e a fiscal Ana Luiza
Trovo compareceram às reuniões
de organização da Semana de
Alimentação, realizada em outu-
bro pela Secretaria de Estado de
Saúde e Consea. O CRN em
Mato Grosso apoiou o evento e
participou de palestras sobre ali-
mentação infantil.

A fiscalização da delegacia de
Mato Grosso visitou as cidades de
Pontes e Lacerda, Cáceres, Sorri-
so, Lucas do Rio Verde e Sinop a
fim de atualizar os dados cadastrais
e verificar a inserção dos profissi-
onais. Algumas empresas e prefei-
turas foram notificadas para que
contratem nutricionistas para ga-
rantir qualidade nos serviços ofe-
recidos à população.

Aconteceu em Goiânia

No dia 22 de agosto, o
CRN-1 em Goiás participou da
IV Jornada Acadêmica de Nu-
trição e VI Encontro de Estu-
dantes de Nutrição, evento con-
junto organizado pelos alunos
de Nutrição da Unip Goiânia
com o apoio da coordenação do
curso. A fiscal Gisele Sales
Gomes, como representante do
CRN-1, abordou o tema “O
profissional nutricionista e o
Conselho”. Durante este even-
to aconteceu o lançamento do
portal Nutrição em Foco
www.nutricaoemfoco. com.br .

A conselheira Patricia
Bittencourt representou o CRN-
1 no II Encontro de Egressos
de Graduação em Nutrição,
que teve como tema central os
“Desafios do nutricionista em
suas áreas de atuação”. O even-
to aconteceu no dia 28 de
agosto, no Auditório da Facul-
dade de Nutrição – UFG.

Para 2009, o CRN-1 fechou
parceria para o Goiânia Capi-
tal Fitness - 6ª Convenção de
Sport, Saúde e Fitness, que
será realizada de 26 a 29 de
março, no Centro de Conven-
ções em Goiânia. Para maio-
res informações, acessar o sí-
tio www.bsbfitness.com.br
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Eventos

II Mostra de Alimentação e Nutri-
ção do SUS
I Seminário Internacional de Nutri-
ção na Atenção Primária
Promoção: CGPAN/Ministério da
Saúde
Dias: 9 a 14 de novembro
Local: Brasília
Informações: www.saude.gov.br/mos-
tra ou mostra.nutricao@saude. gov.br

Goiânia Capital Fitness
6ª Convenção de Sport, Saúde e Fitness
Data: 26 a 29 de março de 2009
Local: Centro de Convenções em
Goiânia
Informações: www.bsbfitness. com.br

CURSOS

Novembro

Pós-graduação em fitoterapia
clínica e nutracêutica

Coordenação: Dr. Danilo Maciel
Carneiro
Início das aulas: novembro (com
turma)
Duração do curso: 360 horas (18
meses)
Local: Goiânia-GO
Informações: http://
www.incursos.net/
divulgacursos/
fitoterapia_clinica_e_nutraceutica
Inscrições: Yury Contipelli (62)
8121-7766

Fitoterapia em Nutrição
Prof. Msc. Yara Lúcia Marques
Maia
Data: 8 de novembro, das 8h às 18h
Local: Goiânia-GO
Informações: (62) 3264 9003 ou
pelo e-mail
dirtec@santagenoveva.com.br

Curso de Personal Diet

Data: 08 e 09 de novembro
Local: SGAS 915 Sul - lote 75/

76 - Parlamundi – LBV –
Brasília-DF
Sábado: das 8h30 às 17h
Domingo: das 8h30 às 15h
Informações: http://
www.nutrisaudeconsultoria.com.br/
inscricoes.html ou (61) 3242-
3787 ou 9239-7389.

Curso de Extensão: Como
montar seu consultório e
aplicar os princípios da
nutrição funcional
Dr. Gustavo Pimentel
Data: 22 e 23 de novembro
Local: Parlamundi (LBV) –
Brasília-DF
Horário: das 9h às 17h
Inscrições: www.inecs.com.br
ou nutri@vanessabezerra.com.br
/ nessanutry@yahoo.com.br
Informações: Vanessa Bezerra
(61) 4101-3492 / 9943-0443 /
8157-9099

Curso de qualificação para
profissionais de saúde em
educação em diabetes
De 24 a 28 de novembro
Informações: http://
www.diabetes.org.br/agenda/
proxevent.php
Fone: (11) 3846-0729 - Rua
Afonso Brás, 579, salas 72/74,
Vila Nova Conceição, CEP:
04511-011 - São Paulo-SP

Suplementação de aminoácidos
na saúde humana e no exercício
Dia: 29 de novembro
Horário: das 8h às 18h
Local: Brasília
Informações: http://
www.vponline.com.br e
(61) 3202-4340

Dezembro
Curso Qualidade em alimenta-
ção - da teoria à prática
(Módulo IV)
Prof.ª Carla Machado
Data: 1º a 3 de dezembro

Local: Villa Santa Maria Even-
tos, rua 84, n. 115, setor sul –
Goiânia-GO.
Informações: (62) 3093-3505/
3093-2505/ 8159-4323/ 8121-
2108.

Oportunidades de negócios em
nutrição e marketing pessoal
Promoção: Espaço Vital
Data: 5 e 6 de dezembro de 2008
Sexta-feira: das 19h às 22 h
Sábado: das 9h às 12h30 e das
14h às 18h
Local: Auditório do Conselho
Regional de Farmácia (SIG - Q 04
- L 25 - Edifício Barão de Mauá -
Cobertura 01 – Brasília-DF)
Informações: Espaço Vital (61)
3202.4172
Inscrições: http://
www.evconsultoria.com.br

Curso de Extensão: Como
montar seu consultório e
aplicar os princípios da
nutrição funcional (Módulo IV)
Drª. Vanessa Bezerra -
Dietoterapia Funcional
Data: 6 e 7 de dezembro
Horário: das 9h às 17h
Local: Parlamundi (LBV) –
Brasília-DF
Inscrições: www.inecs.com.br
ou
nutri@vanessabezerra.com.br\/
nessanutry@yahoo.com.br
Informações: Vanessa Bezerra
4101-3492 / 9943-0443 / 8157-
9099

Curso de Nutrição Renal em
Pediatria
Promoção: Instituto Cristina
Martins de Educação em Saúde
Coordenação: Karla Doria
Carga horária: 42 horas-aula
Data: 2 a 30 de março 2009
(parte on-line) e 03 e 04 de abril
2009 (parte presencial)
Local: Instituto Cristina Martins
(Curitiba, PR)

Agenda da Nutrição
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Nutricionista,

Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região

seu trabalho
alimenta nosso ideal

de saúde
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