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no bolo de fubá, foi menos frequente. Discussão: A orientação dos fabricantes é de não submeter os suplementos
a altas temperaturas, pelo risco de perda nutricional,
principalmente de micronutrientes e desnaturação proteica,
entretanto, percebe-se, no relato de pacientes, que a
inserção de suplemento em alimentos prontos é perceptível. Micronutrientes e vitaminas podem se perder com
tratamento térmico, entretanto, a desnaturação proteica
pode favorecer a absorção, enriquecendo a preparação,
e pode-se atingir a recomendação dos micronutrientes
através de outros alimentos; a questão principal seria o
“custo x benefício”, ou seja, as preparações diárias enriquecidas, reduzindo a percepção da presença do suplemento, seriam uma alternativa plausível de uso.

TEMAS LIVRE
TL01
ANÁLISE DA ALTERAÇÃO SENSORIAL EM ALIMENTOS
PREPARADOS COM SUPLEMENTOS EM PÓ SEM SABOR
APRESENTADORES : LIDIANE PEREIRA MAGALHÃES 1 ;
JULIA DE CASTRO QUERIDO1; MAYARA FREITAS DE OLIVEIRA1;
NATHALIA SOARES MACHADO1; LUCIANA PELLEGRINI PISANI2.

1. UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. UNIFESP, SANTOS - SP
- BRASIL.

TL02
INDICADORES DE VARIABILIDADE GLICÊMICA E
MORTALIDADE EM PACIENTES CRÍTICOS COM TERAPIA
NUTRICIONAL

Introdução: Em pacientes oncológicos, o risco de desnutrição é constante devido a vários fatores, como o balanço
energético negativo e perda de massa musculoesquelética (Arends J et al, 2016). Os tratamentos oncológicos,
frequentemente produzem diversos efeitos colaterais que
afetam diretamente a ingestão alimentar, representando
risco nutricional (INCA, 2015). Como estratégia, prescreve-se suplementos industrializados, entretanto, devido
as náuseas e a disgeusia comumente encontradas nestes
pacientes, a tendência é a aceitação de versões sem
sabor. OBJETIVOS: Realização de avaliação sensorial
cega em preparações culinárias acrescidas de suplementos
industrializados em pó sem sabor. Método: Produziu-se
3 receitas idênticas, em modo de preparo e ingredientes,
em laboratório de Técnica Dietética da UNIFESP, sendo
um bolo de fubá, uma omelete simples e um creme de
abacate. Cada receita, foi repetida 4 vezes, sendo em 3,
adicionado individualmente 27,5 g de suplemento das
3 marcas disponíveis no mercado e uma sem adição.
Submeteu-se então a um estudo experimental cego, onde
as preparações foram dispostas em recipientes semelhantes, numeradas de 1 a 4, e solicitou-se aos indivíduos
presentes que degustassem os alimentos atribuindo notas
de 1 a 5 (muito ruim a muito bom, respectivamente) para
os critérios de aparência, sabor, aroma e textura. Os indivíduos serviram-se de forma aleatória, sem saber quais
preparações continham o suplemento ou a qual marca
pertenciam e preencheram o formulário de avaliação
sensorial. Resultados: Submeteram-se ao teste sensorial
14 indivíduos, entre alunos e professores, e atribuíram
notas às preparações que experimentaram. Notou-se que
as duas preparações doces com suplemento, como o bolo
de fubá e creme de abacate, foram melhor aceitas, com
aprovação média de 86% e 76,3% respectivamente, do
que a omelete, que obteve 51,6%. Verificou-se também,
que todos os indivíduos conseguiram perceber a presença
de suplemento na omelete e no creme de abacate, e que

APRESENTADORES: JOSIANE MONTEIRO ALMEIDA1; LUCAS
LIMA DE CARVALHO1; JULIANA DE PAULA MATOS SOUZA2.

1. HOSPITAL VILA DA SERRA- INSTITUTO MATERNO INFANTIL,
NOVA LIMA - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Introdução: A variabilidade glicêmica (VG) tem sido associada a mortalidade em pacientes críticos. Vários métodos
vêm sendo utilizados para medi-la, no entanto, nenhuma
diretriz até o momento propôs um padrão ouro. Objetivos:
Associar diferentes métodos de medida de VG com a mortalidade em pacientes de uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), em vigência de terapia nutricional (TN). Métodos:
Estudo longitudinal retrospectivo realizado entre abril e
setembro de 2018, em que foram arrolados 82 pacientes
em terapia intensiva, com mais de 48 horas de internação
e em uso de TN, acompanhados até a alta ou óbito. Foram
coletados dados demográficos, clínicos e todos os valores
de glicemia aferidos durante a internação. A VG foi avaliada
através de três indicadores: desvio padrão (DP), coeficiente
de variação (CV) e média glicêmica (MGL). Para avaliar
as associações indicadores x variáveis, foram utilizados
os testes Whitney e Qui-quadrado de Person. Análises de
regressão logística univariada e múltiplas foram utilizadas
para associar os indicadores a variável desfecho (óbito). A
razão de chances (Odds Ratio) com intervalo de confiança
de 95% foi utilizada como medida de efeito. Diferenças com
valor p <0,05 foram consideradas significativas. As análises
foram processadas e avaliadas no software Statistic Data
Analysis versão 12.0. Resultados: Foram aferidas 11.676
glicemias, com mediana de 91 aferições por paciente. A
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mediana de idade foi de 73 anos, o tempo de internação
de 17 dias e o tempo com TN foi 09 dias. Cerca de 92,68%
dos pacientes recebeu dieta enteral e outros 7,31% parenteral. A mortalidade foi de 42,68%. Um total de 36,58%
dos pacientes tinham diagnóstico prévio de diabetes mellitus
(DM) e esses apresentaram valores maiores para todos os
parâmetros avaliados de VG (CV= 28,43 mg/dL, DP=
56,52 mg/dL e MGL= 184,87 mg/dL) em relação aos não
diabéticos (CV= 22,41 mg/dL, DP= 29,46 mg/dL e MGL=
143,90 mg/dL). Os valores de CV, DP e MGL foram maiores
entre os pacientes que foram a óbito (CV= 25,97 mg/dL
DP= 50,45 mg/dL MGL=179,67 mg/dL) em comparação
aos sobreviventes (CV= 22,88 mg/dL DP= 34,79 mg/
dL e MGL= 149,43 mg/dL). Comparando os pacientes
diabéticos que foram a óbito com aqueles não diabéticos
que também foram a óbito, o DP (60,32 mg/dL x 41,30
mg/dL) e a MGL (211,51 mg/dL x 165,28 mg/dL) foram
maiores. A análise de regressão logística univariada entre
a mortalidade, características demográficas e hospitalares
demonstrou que as variáveis CV, DP e MGL tiveram uma
associação significativa com a mortalidade. Mas, a partir
do modelo de regressão logística multivariada, apenas o DP
manteve relação com a mortalidade (OR 1,03 p ≤0,01),
para este modelo a idade, MGL, CV e o tipo de TN foram
usadas como fatores de ajuste. Conclusão: O DP é um
indicador de VG e está associado de modo independente
com aumento de mortalidade em uma coorte de pacientes
heterogêneos em uso de TN na UTI.

pelo paciente. Foram utilizadas como referência as Diretrizes Brasileiras de Terapia Nutricional 2018. O estado
nutricional dos pacientes foi avaliado segundo Avaliação
Nutricional Subjetiva (ASG), realizada por nutricionistas
previamente treinadas. Resultados: A amostra foi composta
por 52,1% (50) de pacientes do sexo masculino e a média de
idade foi 73,8 ± 12,3 anos. A desnutrição moderada (ASG
“B”) e grave (ASG “C”) foi observada em 54,2% e 28,1%
da amostra, respectivamente. A média da oferta proteica
por quilo de peso foi de 1,42 ± 0,31 g/Kg/dia (variando
de 1,0 a 2,5g/Kg/dia). Apenas 43,8% dos pacientes receberam adequado aporte proteico, com tempo mediano
para alcance da meta de 4 (IIQ 2;12) dias (variando de
1 a 43 dias). O estado nutricional esteve associado ao
alcance de oferta proteica ideal (ASG “A” 5,9%, ASG “B”
40,4% e ASG “C” 74,1% - p<0,001). Além disso, pacientes
que receberam oferta proteica adequada apresentavam
metas significativamente menores, quando comparados
aos que não receberam (1,33 ±0,26g/Kg/dia versus 1,42
±0,31g/Kg/dia, respectivamente - p=0,010). Discussão:
A maioria dos pacientes em TN enteral exclusiva recebeu
aporte proteico inferior ao recomendado pelas diretrizes.
A meta proteica foi atingida mais frequentemente em
pacientes desnutridos e naqueles que necessitavam de um
menor aporte. Ressalta-se assim, a importância do alcance
das recomendações proteicas nos primeiros dias de TN,
como forma de contribuir para um melhor desfecho clínico
destes pacientes. A repercussão desta conduta é ainda mais
relevante em populações específicas, no que diz respeito
ao estado nutricional, fator de stress, estágio e gravidade
da doença. Sugere-se assim, o uso de estratégias para
otimização das recomendações da oferta proteica, como
o aumento da velocidade de progressão da dieta ou o uso
de módulos de proteína em pacientes que não toleram uma
adequada evolução da TN. Destaca-se ainda, a relevada
importância de medidas de preservação ou reabilitação
da funcionalidade e função muscular, quando associadas
à uma adequada intervenção nutricional.

TL03
PREVALÊNCIA E TEMPO PARA ADEQUAÇÃO DA OFERTA
PROTEICA EM PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL
APRESENTADORES: ALINE PORCIÚNCULA FRENZEL1; CARLA
ALBERICI PASTORE2.

1. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS, PELOTAS - RS - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, PELOTAS - RS - BRASIL.

TL04
NÍVEIS DE HDL-COLESTEROL E RISCO PARA NEOPLASIA
MAMÁRIA

Introdução: A realização da terapia nutricional (TN) com
excelência repercute diretamente no desfecho do paciente
hospitalizado. Contudo, diversas barreiras são encontradas
para sua efetividade, especialmente no que tange à oferta
proteica. Objetivo: Avaliar a prevalência e o tempo para
adequação da oferta proteica em adultos em TN enteral em
um hospital geral do sul do Rio Grande do Sul. Métodos:
Foram avaliadas 96 anamneses e acompanhamentos
nutricionais realizados pela Equipe Multiprofissional de
Terapia Nutricional, entre os meses de abril e maio de
2018. Avaliou-se a necessidade estimada de proteínas
frente ao aporte proteico total diário efetivamente recebido

APRESENTADORES: ALINE PORCIÚNCULA FRENZEL1; MARIA
CRISTINA GONZALEZ1; CARLA ALBERICI PASTORE2; RAFAELA
BULOW BERGMANN1.

1. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS, PELOTAS - RS - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, PELOTAS - RS - BRASIL.
Introdução: O câncer de mama (CM) é uma das neoplasias mais frequentes e representa uma das principais
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TL05
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL DOMICILIAR:
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PREVALÊNCIA DAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES EM UM SERVIÇO PRIVADO DE
BRASÍLIA, DF

causas de morte entre mulheres em âmbito mundial.
Apesar da importante contribuição genética na incidência
de CM, fatores de risco modificáveis parecem ter maior
impacto no desenvolvimento desta neoplasia. Estudos
clínicos e experimentais têm fornecido evidências sobre
o papel das lipoproteínas plasmáticas, especificamente o
HDL-colesterol (HDL-c), no processo de carcinogênese e
desenvolvimento de diversos tipos de neoplasia. Objetivo:
Avaliar a associação entre níveis de HDL-c e a ocorrência de CM. Métodos: Foi realizado um estudo do tipo
caso-controle aninhado a uma coorte, conduzido entre
dezembro de 2013 e agosto de 2014, em um município
do sul do Rio Grande do Sul. Pacientes encaminhadas aos
centros de referência em oncologia da cidade, antes de
iniciarem a terapia adjuvante ou neoadjuvante para CM,
foram convidadas a participar do estudo. Para compor o
grupo controle, foram convidadas, no mesmo período,
mulheres que frequentavam o ambulatório de ginecologia
vinculado às mesmas instituições, cujos atendimentos se
dão exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Para
cada caso recém diagnosticado de CM, um controle
pareado em idade (± 5 anos) e condição menopausal
foi incluído. Os dados foram obtidos através de questionários padronizados e de análises bioquímicas, incluindo
glicemia de jejum, HDL-c e triglicerídeos. Realizou-se
também, aferições, com técnicas padronizadas, dos níveis
de pressão arterial e medida da circunferência da cintura
(CC). Para HDL-c, considerou-se adequado valores iguais
ou acima de 50 mg/dl. Resultados: Foram incluídas no
estudo 82 pacientes com CM e 82 controles (n=164).
Características ligeiramente diferentes, entre os dois
grupos, foram encontradas para cor da pele (p=0,097),
meses de amamentação (p=0,185) e atividade física
(p=0,160), embora nenhuma diferença significativa
tenha sido encontrada. Essas variáveis foram incluídas
na análise ajustada. Pacientes com HDL-c inferior a 50
mg/dl apresentaram 2,88 vezes mais chance de apresentarem CM (IC95%: 1,47; 5,67, p=0,002). Esta relação
manteve-se significativa após o ajuste para CC ≥ 80 cm
(OR = 2,58, IC95%: 1,28; 5,18). Discussão: Os resultados deste estudo vão ao encontro da literatura atual,
a qual demonstra evidência de associação entre baixos
níveis de HDL-c e maior risco de CM. A avaliação do perfil
lipídico, já incorporada na prática clínica mundial como
avaliação de risco cardiovascular, pode ganhar adicional
importância na população feminina como fator de risco
modificável para o desenvolvimento do CM. Destaca-se
assim, a importância de intervenções, especialmente não
farmacológicas, no gerencialmente dos níveis de HDL-c
nesta população. Contudo, mais estudos prospectivos e
triagens clínicas, bem conduzidas devem ser realizadas
para confirmação destes achados.

APRESENTADORES: ALEXANDRE CURVELO CALDAS; JULIANA TEPEDINO ALVES MARTINS; LEANDRO MARQUES DE MENDONÇA
TELES; LUDMILA PINTO S. DE MENDONÇA; GUILHERME TEIXEIRA
DE ARAUJO; VIVIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA; SAMARA JASIELI
SALVINO SILVA FARIAS; PAULA VIRGÍNIA SOUSA LIMA.

NUTEP, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional Parenteral Domiciliar
(TNPD) deve ser utilizada em pacientes com quadro de
falência intestinal, o qual é definido como um estado clínico
em que a função gastrointestinal é insuficiente para manter
o estado de nutrição ou hidratação sem aporte intravenoso.
A falência intestinal pode ser transitória, subaguda ou
crônica, sendo essa última a indicação para o uso de TNPD.
Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico de pacientes
em uso de TNPD, bem como a prevalência de complicações infecciosas, metabólicas e hepáticas em um serviço
privado de Terapia Nutricional em Brasília, DF. Métodos:
Foi conduzido um estudo retrospectivo, com base na análise
de planilhas de pacientes em uso de TNPD no período de
outubro de 2012 a maio de 2019. Resultados: Ao total,
foram acompanhados 22 pacientes, com idade média de
52,13 ± 15,21 anos, sendo destes 54,5% do sexo feminino.
A prevalência das principais causas de falência intestinal
foi: neoplasia do trato gastrointestinal (44%); síndrome do
intestino curto (12%) e doença de Crohn (8%). Foram administradas 2.781 bolsas de nutrição parenteral no período,
sendo que em 85,36% foi utilizado o acesso venoso do tipo
PICC® e em 13,87% do tipo Hickman®. A prevalência de
infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) foi de 1,43
para 1.000 cateteres/dia e a distribuição de germes isolados
em culturas foi: coco Gram positivo (50%); bacilo Gram
negativo (25%) e fungo (25%). Em 40% dos pacientes foi
utilizado lock terapia profilática. A hiperglicemia ocorreu
em 31,81% dos pacientes e 36,36% apresentou disfunção
hepática relacionada ao uso de nutrição parenteral, sendo
que em 95,4% foi utilizado emulsão lipídica (EL) complexa
balanceada, à base de óleo de soja, peixe e oliva (ω-6,
ω-3 e ω-9). A mortalidade geral foi de 63,6%, diminuindo
para 26% quando avaliados somente os pacientes não
oncológicos. A reabilitação intestinal foi alcançada em
24% dos pacientes. Discussão: A despeito dos seus
benefícios, a TNPD deve ser utilizada de forma cautelosa,
atentando-se, sempre, às possíveis complicações. A atuação
de uma equipe multiprofissional, bem como o adequado
treinamento dos pacientes e cuidadores, pode reduzir essas
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complicações. Na amostra avaliada, a prevalência de IPCS
mostra-se semelhante à média descrita na literatura. O
uso de lock terapia profilática pode ser eficaz na redução
de complicações infecciosas relacionada ao cateter. Evitar
sobrecarga calórica, utilizar EL complexa balanceada e o
uso de estratégia de infusão cíclica devem ser consideradas
para a prevenção de doença hepática associada à nutrição
parenteral em longo prazo. Conclusão: A incidência e
prevalência de pacientes em TNPD aumentaram significativamente nas últimas décadas e o seu uso é sustentado
devido à sua capacidade de promover reabilitação e
qualidade de vida aos pacientes. A condução desta terapia
por uma equipe especializada é essencial para otimizar a
eficácia e a segurança no tratamento.

m2 (27,2; 23,4; 30,4); albumina g/dL (2,9; 2,5; 3,2); PCR
(10,3; 4,97; 21,4). Variáveis de gravidade e prognóstico
(mediana; 25%; 75%): NRS (4; 4;6); NUTRIC (4; 3; 5);
Apache II (18; 16; 21); SOFA (5;4;7); SAPS III (70; 65;77).
Medidas GE em kcal/d (mediana; 25%; 75%): GE-CI:
(1269;1047; 1561); HB: (1283; 1096; 1482); Owen:
(1371; 1284; 1636); Mifflin-SJ: (1250; 1129; 1406);
I-J: (1318; 1178; 1506); P-11: (1415; 1221; 1599);
P-03: (1329; 1126; 1493); 25kcal: (1868; 1628; 2112).
Valores de Correlação (correl; valor p): HB (0,359; 0,01);
Owen:(0,448; 0,001); Mifflin: (0,429; 0,002); I-J: (0,347;
0,01); P-11: (0,631; 0,0001); P-03: (0,630; 0,0001);
25kcal: (0,341; 0,020). Coeficiente de correlação (coefcorrel; valor p); HB: (0,47; 0,001); Owen: (0,426;<
0,001); Mifflin: (0,532; < 0,001); I-J: (0,424; 0,001);
P-11: (0,643; < 0,001); P-03 (0,689; <0,001); 25kcal:
(0,206; 0,001). Limites de concordância (LOA95%): HB
(-678,38;660,83); Owen (-738,60; 408,54); Mifflin
(-578,35; 604,93); I-J (-628,68; 543,65); P-11: (-601,63;
354,54); P-03: (-556,34; 483,23); 25kcal: (-1550,02;
318,35). Discussão: Nesta amostra de indivíduos com
60 anos ou mais, em estado crítico, internados em UTI
geral, existe baixa associação entre o GE-CI e o GE-EP.
Os testes de correlação demonstram baixa precisão dos
valores do GE-EP. Os limites de concordância mostram
baixa precisão do GE-E, apresentando ampla variação.
Não é recomendado o uso de equações preditivas, que
podem estar associadas tanto a subestimação quanto
a superestimação do GE. A medida do GE-CI deve ser
considerada como a melhor escolha nesta população.

TL06
ASSOCIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO (GE) POR CALORIMETRIA INDIRETA (GE-CI) COM EQUAÇÕES PREDITIVAS
(GE-EP), EM INDIVÍDUOS COM 60 ANOS OU MAIS EM
VENTILAÇÃO MECÂNICA, EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA (UTI)
APRESENTADORES: RICARDO S. ROSENFELD1; BIANCA FERNANDES2; CILENI GONÇALVES DA SILVA2.

1. CASA DE SAUDE SAO JOSE - ACSC, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. CASA DE SAUDE SAO JOSE, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A medida GE-CI é considerada fundamental
no doente crítico. O GE-EP é de uso de comum, mas é
criticado pela imprecisão. São poucos os estudos com indivíduos com idade acima de 60 anos. Objetivos: Avaliar a
associação entre GE-CI e GE-EP em pacientes com mais
de 60 anos internados na unidade de terapia intensiva
(UTI) em ventilação mecânica por 48 horas ou mais.
Métodos: Mensuração do GE-CI após período de estabilização hemodinâmica, em jejum, com monitor GE-ECOV-X
durante 2 horas. Equações preditivas calculadas com peso
aferido em cama-balança; altura (Chumlea); dados de
ventilação mecânica; drogas vasoativas; sedativos; temperatura corporal. O GE-CI com as equações: Harris-Benedict sem correção (HB); Owen; Mifflin; Ireton-Jones (I-J);
Pen State 2011 (P-11); Pen State 2003 (P-03); 25 kcal/
kg (25Kcal). Análise estatística: frequências; medianas,
intervalo interquartil; teste de correlação entre GE-CI e
GE-EP ( Spearman), coeficiente de correlação (Pearson)
e limites de concordância (Bland-Altman). Resultados:
Avaliados 46 pacientes; masculino 29; cirúrgicos 10;
sepse 26; noradrenalina 23; midazolan 9; fentanil 11;
propofol 6. Grupo diagnóstico: respiratório 18; neurológico 10; cardiológico 7; gastro 3; outros 8. Características
(mediana; 25%; 75%); idade anos (81; 77; 86); IMC kg/

TL07
IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E CONDUTAS TOMADAS EM CASOS DE
DIARREIA
APRESENTADORES: MAÍRA BRANCO RODRIGUES; NAYARA CRISTINE MATTA; VERUSKA MAGALHÃES SCABIM; DENISE EVAZIAN.

HC-FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Segundo a OMS (2012) é considerado
diarreia aguda a presença de três ou mais evacuações
aquosas em 24 horas. No entanto, sua definição na literatura é diversificada, o que dificulta o seu diagnóstico e
tratamento. Os estudos com profissionais de saúde sobre
essa definição são escassos e existe uma necessidade de
padronização das definições e condutas. Objetivo: Avaliar
o conhecimento da equipe sobre diarreia. Método: Estudo
transversal, realizado em um hospital público de São Paulo,
no período de fevereiro a março de 2019, após a aprovação do comitê de ética da instituição. Foram incluídos no
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estudo os profissionais enfermeiros, médicos, nutricionistas
e técnicos de enfermagem. Para avaliar o conhecimento dos
profissionais sobre diagnóstico e conduta de diarreia foi
realizado um questionário autoaplicável sem identificação
dos funcionários e sem interferência do pesquisador. O
questionário abordou definição, caracterização, causas e
condutas da diarreia. Resultados: Participaram do estudo
80 sujeitos, sendo 25% de cada área profissional. Quando
questionados sobre o que consideravam diarreia, 81,2%
responderam “acima de três evacuações de consistência
líquida em 24 horas”, seguida de 12,5% que responderam
“evacuação liquida, independentemente da quantidade e
frequência”. Em relação a causa de diarreia mais importante, 43,7% consideraram “medicamentos/antibióticos”.
Com relação as possíveis condutas, 90% dos enfermeiros
registrariam o ocorrido no prontuário e comunicariam a
equipe médica e de nutrição. Dos médicos entrevistados,
90% revisariam o uso de antibiótico prolongado. Quanto
aos nutricionistas, 85% informariam a equipe médica. 85%
dos técnicos de enfermagem registrariam o ocorrido no
prontuário e comunicariam a equipe médica responsável.
Com relação à dieta por via enteral, 36,2% dos entrevistados diminuiriam o volume. Discussão: Em um estudo
semelhante, Lordani et al (2014), aplicou um questionário
com profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, quando questionado sobre a definição de diarreia,
50% dos profissionais consideraram diarreia através do
critério de consistência e 44% consideraram a frequência
dos episódios, o que mostra a necessidade de uma definição
do quadro entre as equipes. Este mesmo autor verificou que
as respostas como causa da diarreia mais citadas foram
em relação a dieta e ao uso de medicamentos. Santos et
al (2017) cita em seu estudo que a interrupção da dieta
na vigência de diarreia não é justificável, tendo em vista
as inúmeras vantagens que o suporte nutricional enteral
adequado proporciona ao paciente crítico. Através do questionário aplicado foi possível identificar o conhecimento da
equipe sobre diagnóstico e conduta de diarreia, havendo
a necessidade de padronização das ações e elaboração
de um treinamento para a equipe com implantação de um
protocolo que direcione as ações nos casos de diarreia.

1. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, UFSC,
FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 2. CURSO DE GRADUAÇÃO EM
NUTRIÇÃO, UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 3. DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 4.
PICU SCORE OF RISK FOR EARLY PREDICTION OF NUTRITIONAL
DETERIORATION, BRASIL - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA; 5.
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS CRÍTICOS E
ANALGESIA, BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL, BOSTON - ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA.
Introdução: A oferta de terapia nutricional (TN) adequada
é fundamental nos cuidados em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), sendo que a falha em alcançar as
metas energética e proteica pode estar associada a desfechos clínicos desfavoráveis. Objetivos: Avaliar os fatores
associados a alcançar as metas de energia e proteína nos
primeiros 4 dias de internação na UTIP. Método: Estudo
de coorte prospectivo multicêntrico, realizado em 7 UTIPs
brasileiras, com pacientes entre 1 mês e 18 anos de idade,
admitidos entre março/2018 e abril/2019. Pacientes que
evoluíram com alta ou óbito nas primeiras 72 horas de
internação ou que receberam TN via oral foram excluídos.
Dados demográficos e antropométricos foram coletados
na admissão, e clínicos e de TN nos primeiros 4 dias de
internação. A meta de energia foi definida como alcançar
80% da necessidade energética (calculada pela fórmula
de Schofield, sem fator injúria). A meta de proteína foi
definida como alcançar 80% de 1,5 g/kg/dia. Foi realizada
Regressão Logística ajustada para sexo e idade, calculado
Odds ratio (OR) e p<0,05 foi considerado significativo.
Resultados: Foram incluídos 280 pacientes (idade mediana
de 12,6 meses; 61% masculino; 77% admitidos por motivos
clínicos; 42% com desnutrição/risco nutricional, baseado
no índice de massa corporal-para-idade <-1 escore-z).
A mediana de tempo para início da TN foi de 26 horas,
74% iniciaram a TN nas primeiras 48 horas, 9% receberam agentes pró-motilidade e 49% agentes supressores
de ácido gástrico. Nos primeiros 4 dias de internação na
UTIP, 60% dos pacientes alcançaram a meta de energia
e 56% a meta de proteína. O início precoce da TN (<48
horas) (OR 0,10; p<0,001) e sobrecarga de fluídos
(balanço hídrico >+20 mL/kg/dia) (OR 0,58; p=0,037)
estiveram associados a alcançar a meta de energia. Ao
mesmo tempo que estar desnutrido ou em risco nutricional
na admissão da UTIP (OR 0,53; p=0,017), início precoce
da TN (<48 horas) (OR 0,15; p<0,001) e uso de agentes
pró-motilidade (OR 0,25; p=0,006) estiveram associados
a alcançar a meta de proteína. Em contrapartida, os fatores
associados à não alcançar as metas de energia e proteína
foram o maior tempo para início da TN (energia: OR 1,06;
p<0,001; proteína: OR 1,06; p<0,001) e mais dias em
jejum (energia: OR 5,85; p<0,001; proteína: OR 4,99;
p<0,001). Discussão: O início precoce da TN, menos dias

TL08
FATORES ASSOCIADOS A ALCANÇAR AS METAS DE
ENERGIA E PROTEÍNA DURANTE A DOENÇA CRÍTICA
AGUDA, EM CRIANÇAS – ESTUDO MULTICÊNTRICO
PICU-SCREEN
APRESENTADORES: JULIA CARVALHO VENTURA1; LUNA DIAS DE
ALMEIDA OLIVEIRA1; JULIANA NICOLODI DE SOUZA2; DANIELA
BARBIERI HAUSCHILD3; TAIS THOMSEN SILVEIRA1; PICU-SCREEN
STUDY GROUP4; NILESH M. MEHTA5; YARA MARIA FRANCO
MORENO3.
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em jejum e uso de medicamentos pró-motilidade podem
auxiliar no alcance das metas de energia e proteína nos
primeiros 4 dias de internação na UTIP. A implementação
de protocolos de TN, abordando essas questões, pode
facilitar o início precoce e o avanço constante da TN na
UTIP, e garantir a oferta das metas de macronutrientes na
fase aguda da doença crítica.

thickness was associated with higher ICU mortality rate. Reference1.Toledo DO, Silva DCL, Santos DM, et al. Bedside
Ultrasound Is a Practical Measurement Tool for Assessing
Muscle Mass. Rev Bras Terapia Intensiva. 2017; 29(4).

TL10
PERFIL NUTRICIONAL DOS PORTADORES DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO TRATADOS COM CIRURGIA
CURATIVA INFLUENCIA NA SOBREVIDA DE 5 E 10 ANOS

TL09
TRENDS OF SKELETAL MUSCLE LOSS ASSESSED USING
ULTRASOUND IS ASSOCIATED TO ICU MORTALITY IN
CRITICALLY ILL PATIENT

APRESENTADORES: LUCYANA GUERREIRO DOS SANTOS1;
CAMILA DE PAULA PINTO DA CONCEIÇÃO1; LUANA DE PAULA
COSTA1; MARIANA MARIA COSTA LUNA1; BEATRIZ XAVIER PENICHE1; RUBENS KESLEY2; CRISTIANE D`ALMEIDA3; REJANE ANDREA
RAMALHO NUNES DA SILVA1.

APRESENTADORES: BRANCA JARDINI DE FREITAS1; FLÁVIA JULIE
DO AMARAL PFEILSTICKER1; DYAIANE MARQUES DOS SANTOS1;
JOÃO MANOEL SILVA JR.2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL; 2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER / UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL;
3. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER / UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.

1. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL;
2. HOSPITAL DAS CLINICAS, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introduction: Survivors of critical illness experience significant skeletal muscle wasting that may predict clinical
outcome. Ultrasound (US) is a noninvasive method that can
measure muscle quadriceps muscle layer thickness (QMLT)
at the bedside. Objective: The objective of this study was to
evaluate the measuring quadriceps muscle layer thickness
(assessed using US) to determine the relationship between
loss of muscle thickness and ICU mortality rate in critically
ill patient. Methods: Patients ≥ 18 years of age admitted
to the intensive care unit (ICU) who needed mechanical
ventilation for at least 48 hours. The QMLT was quantified
using bedside US. Measurements of the first (D1), third (D3)
and seventh (D7) days were performed and the percentage
of QMLT was displayed for left and right legs. Results: The
median age was 65.0 (IRQ, 50 to 79.5) years, 53.7% male,
BMI 25.3 ± 4.6 kg/m2, SAPS 3 was 50.5 ± 17.4 and
NRS 3.2 ± 1.0. Overall, the percentage muscle thickness
declined at the right leg in 15% (95%CI, 8.7% to 21.8%),
P< 0.0001 and 12.4% (95%CI, 6.4% to 22.3%) at the left
leg assessed by the US occurred from the first to the seventh
day. The decline in muscle thickness at the right leg and left
leg were higher among non-survivors compared to survivors at all time points. In right leg 2.0±0.8 cm in survivor
vs 1,6±0.5 cm nonsurvivor at D1, 1.9±0.7 cm in survivor
vs 1,6±0.5 cm nonsurvivor at D3, 1.7±0.6 cm in survivor
vs 1,4±0.4 cm nonsurvivor at D7; P < 0.001. In left leg
2.0±0.7 cm in survivor vs 1,6±0.4 cm nonsurvivor at D1,
1.9±0.8 cm in survivor vs 1,7±0.6 cm nonsurvivor at D3,
1.7±0.7 cm in survivor vs 1,6±0.5 cm nonsurvivor at D7;
P = 0.01. Conclusions: The measuring quadriceps muscle
layer thickness using ultrasound demonstrated that critical ill
patients present muscle wasting daily and decline in muscle

Introdução: O câncer gástrico é a terceira causa de morte
por câncer no mundo e a segunda no Brasil. É pouco conhecida influência que os fatores nutricionais pré-operatórios
exercem na sobrevida a longo prazo nos pacientes portadores de câncer gástrico, principalmente variáveis clínicas
e nutricionais relacionadas à desnutrição. Objetivo:
Avaliamos perfil nutricional antecedendo a cirurgia dos
portadores de adenocarcinoma gástrico para determinar
se relacionam com a sobrevida de 5 e 10 anos. Método:
Foram analisados retrospectivamente 1345 casos de
cânceres gástricos submetidos a tratamento cirúrgico – com
intenção de cura, no Hospital do Câncer I, INCA, no período
de 1997 a 2006, seguidos até 2016 conforme rotinas do
Serviço de Cirurgia Abdômino-Pélvica. Analisamos variáveis
epidemiológicas (idade e sexo), clínicas (sintomatologia:
náuseas, vômitos, plenitude, emagrecimento, performance
status (PS), American Society Anestesiology (ASA)), índices
nutricionais (peso, estatura, Índice de Massa Corporal
(IMC), leucócitos totais, hemoglobina, albumina); cirurgia
(tipo de cirurgia: esofagectomia, gastrectomia parcial e
total), histopatológicas (TNM) e a sobrevida de 5 e 10
anos. Utilizamos o SPSS v17 para estudo descritivo e analítico (uni e multivariado) dos fatores clínicos, nutricionais,
cirúrgicos e patológicos associados à sobrevida em 5 (5a)
e 10 (10a) anos. Resultados: Oitocentos e noventa e um
doentes preencheram os critérios de análise. A média de
idade foi 60±12, predominando o sexo masculino (56,7%).
Queixaram-se de náuseas 11,7%, vômitos (27,8%),
plenitude (23,7%) e emagrecimento 59,5%. A queixa de
emagrecimento foi observada quando a média de perda
de peso foi de 8±6 Kg. Os escores clínicos predominantes
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foram o PS I (64%), ASA II (68,7%) e IMC Eutrófico (53,1%).
A mediana de peso foi de 58Kg, de altura 1,62 metros.
Apresentaram diferença significativa de sobrevida em 5 e
10 anos: feminino 5a (61%) e 10a (46%), masculino 5a
(49%) e 10a (42%) – p=0,005); gastrectomia subtotal
5a (59%) e 10a (50%), gastrectomia total 5a (44%) e
10a (29%) – p<0,000); sem emagrecimento 5a (59%) e
10a (50%), com emagrecimento 5a (51%) e 10a (39%) –
p=0,01); PS Zero 5a (59%) e 10a (43%), PS I 5a (55%) e
10a (47%) – p=0,03); A análise histopatológica mostrou o
pT (p<0,000), pN (p<0,000) e pM (p<0,000) como fatores
prognósticos em 5a e 10a. Na análise multivariada – teste
de Wald, foram considerados variáveis independentes o
pTNM para a sobrevivência em 5 e 10 anos (p<0,000).
Discussão: A frequente queixa de emagrecimento (59%),
relatada nas consultas pré-operatórias, foi sensível quando
houve perda de peso, em média, de 8 Kg e está associado
com a baixa sobrevivência em 5 e 10 anos. A queixa de
emagrecimento deve ser valorizada para que haja a intervenção nutricional adequada. O fato do emagrecimento
não ser uma variável independente pode corroborar que é
um fator reversível, diferente do estagiamento patológico
TNM, desenvolvido com finalidade prognóstica.

TL11
IMPACTO DA INFUSÃO PARENTERAL DE EMULSÃO
LIPÍDICA CONTENDO ÓLEO DE PEIXE SOBRE A PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA E ESTRESSE OXIDATIVO NO FÍGADO
DE RATOS

4 grupos, de acordo com o tipo de solução parenteral de
maneira a administrar 4,3g de gordura/kg de peso corpóreo
(6 mL/dia). Os grupos estudados foram: 1) Grupo controle
basal (CB); 2) Grupo SHAM – realizada passagem de CVC,
porém sem infusão de EL; 3) Grupo TCL/TCM: controle do
tratamento, submetido à administração de EL composta por
50% de óleo de soja (OS) e 50% de TCM; 4) Grupo TCL/
TCM/OP: com administração de EL composta por 40% OS,
50% TCM e 10% OP. Após o período de infusão parenteral de
48 ou 72 horas, os animais foram eutanasiados, com coleta
de amostras de sangue e de tecido hepático que posteriormente foram submetidas à análise do perfil de ácidos graxos
por cromatografia gasosa. O fator de transcrição gênica
Nrf2, biomarcador de peroxidação lipídica F2 Isopostano
(F2-Iso) e as enzimas antioxidantes glutationa peroxidase
(GPx), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) foram
dosados no fígado de ratos pelo método ELISA conforme as
recomendações do fabricante. Análise estatística foi realizada
pelo software STATA. Resultados: Os níveis do acido graxo
linoleico e araquidônico foram estatisticamente maiores no
grupo de ratos que recebeu TCL/TCM (p<0,05). Enquanto
os níveis EPA e DHA foram maiores no fígado dos ratos que
receberam TCL/TCM/OP (p<0,05). O grupo que recebeu
a infusão de EL com TCL/TCM/OP apresentou os maiores
níveis de Nrf2, GPx, SOD e CAT; e menores taxas de F2-Iso
em ambos os períodos analisados (p<0,05). Conclusão: A
administração parenteral de EL composta por TCL/TCM/OP
por 48 ou 72 horas contribuiu para menor peroxidação lipídica e promoveu menor estresse oxidativo no fígado de ratos.

APRESENTADORES: RONALDO SOUSA OLIVEIRA FILHO; ALWEYD
TESSER DE MORAIS; FELIPE GARCIA GUTIERRES APROBATO; ERIKA
MIDORI TAMANAHA; MARCIA DE SOUZA ANTUNES; PRISCILA
CASARIN GARLA; RAQUEL SUSANA MATOS DE MIRANDA TORRINHAS; DAN L. WAITZBERG.

TL12
ABREVIAÇÃO DO JEJUM PRÉ OPERATÓRIO EM PACIENTES
SUBMETIDOS À CIRURGIA TORÁCICA EM JARAGUÁ DO
SUL

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FMUSP - LIM 35, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

APRESENTADORES: NATHAN ELIAS BRAUN KLEIN; GIOVANI
WALTRICK MEZZALIRA; CARINA YUMI TAKAHASHI; SASHA KEITH
KOVALIUK; ISMAEL RODRIGO DIAS.

Introdução: Ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (AGPIs
w-3) eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA),
naturalmente encontrados em altas concentrações no óleo
de peixe (OP), são conhecidos por suas propriedades antiinflamatórias. Por outro lado, estudos demonstraram que
os AGPIs w-3 também podem conferir potencial proteção
antioxidante para o organismo. Nossa hipótese considera
que a administração parenteral de emulsão lipídica (EL)
enriquecida com OP poderia ser potencialmente útil por seu
caráter antioxidativo. Objetivo: Avaliar o impacto da infusão
parenteral de EL contendo ou não OP sobre a peroxidação
lipídica e estresse oxidativo no fígado ratos. Método: Após
cateterização do sistema venoso central (CVC), 42 ratos Lewis
foram aleatoriamente e proporcionalmente subdivididos em

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ, JARAGUÁ DO SUL - SC BRASIL.
Introdução: O jejum pré-operatório foi instituído quando
as técnicas anestésicas eram rudimentares, visando prevenir
complicações associadas a vômitos e aspirações de conteúdo
gástrico. É comum pacientes aguardarem a operação em
jejum prolongado, muitas vezes superando 20 horas de
jejum. Em nosso hospital não há padronização do tempo
de jejum pré-operatório. Objetivo: Avaliar a aplicação de
um protocolo de abreviação de jejum pré operatório em
pacientes submetidos à cirurgia torácica em Hospital referência de Jaraguá do Sul, analisar dados referentes ao tempo
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cirúrgico e alta hospitalar, e se houve broncoaspiração no pós
operatório. Métodos: Foi realizada avaliação retrospectiva
do tipo séries de casos de 69 pacientes internados para
cirurgia torácica ao longo de 8 meses em ambiente hospitalar
em Jaraguá do Sul. Estabelecido Protocolo Clínico de Abreviação do Jejum Pré Operatório pela Equipe Multidisciplinar
de Terapia Nutricional, que orienta última refeição leve 8
horas antes do procedimento e oferece liquido claro (200ml/
dose) enriquecido de carboidrato maltodextrina 12% 6 horas
antes e 3 horas antes da cirurgia. Critérios de exclusão:
cirurgias de urgência/emergência, obesos mórbidos, doença
do refluxo gastroesofágico moderado/grave, obstrução
intestinal ou esvaziamento gástrico retardado e internação
sem tempo hábil para suplementação. Coube aos médicos
residentes verificar os critérios de exclusão e prescrição
para cada caso, acompanhar e revisar os prontuários no
período pós operatório. Resultados: De Junho 2018 a
Janeiro 2019 ocorreram 69 cirurgias torácicas com anestesia
geral. Destas, 46 cirurgias foram submetidas ao protocolo:
entre os 23 pacientes que não entraram no protocolo, 21
apresentaram critérios de exclusão, 1 cirurgia foi realizada
antes da autorização do estudo e 1 por falta de prescrição.
O tempo médio de cirurgia foi de 3,2 horas, sendo 72% das
cirurgias em pacientes do sexo masculino e a média de idade
foi de 49 anos. No pós operatório imediato, 38 pacientes
foram extubados sem relatos de broncoaspiração e 8 foram
intubados à unidade de terapia intensiva e não apresentaram
evidências clínicas ou radiológicas de complicações que
sugerissem broncoaspiração após a extubação. O tempo
médio até a alta foi de 10,9 dias após o procedimento cirúrgico. Discussão: A resposta orgânica ao jejum é agravada
com o trauma operatório, desencadeando inúmeros efeitos
prejudiciais à recuperação, como aumento da resistência
insulínica, proteólise muscular, lipólise e resposta inflamatória sistêmica. Ainda assim, há resistência por parte de
cirurgiões e anestesiologistas em relação à abreviação do
jejum pré-operatório, referindo risco de broncoaspiração.
Com este estudo, foi possível beneficiar os pacientes com a
abreviação do jejum, obtendo boa adesão dos profissionais
envolvidos no intuito de reduzir a desnutrição intra hospitalar,
acelerar a recuperação pós-operatória e sem evidência de
broncoaspiração.

1. DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA - UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 2.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, FLORIANÓPOLIS
- SC - BRASIL; 3. HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 4. DEPARTAMENTO EM NUTRIÇÃO,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.
Introdução: Pacientes pediátricos graves admitidos por
motivos cirúrgicos podem diferir de pacientes clínicos.
Identificar alterações de estado nutricional e práticas de
terapia nutricional (TN) entre os pacientes pode contribuir para otimização de protocolos de TN. Objetivos:
Descrever variáveis clínicas, de estado nutricional e de
TN de pacientes pediátricos graves admitidos por motivos
clínicos e cirúrgicos. Método: Estudo de coorte prospectivo, realizado em uma UTIP, com pacientes pediátricos
graves entre 1 mês e 15 anos de idade. Pacientes que receberam TN via oral, receberam alta nas primeiras 48 horas
ou evoluíram para óbito nas primeiras 72 horas foram
excluídos. Foram coletados dados clínicos, demográficos,
de estado nutricional na admissão, e de TN dos primeiros
7 dias. Testes de Qui-quadrado e Mann-Whitney foram
aplicados e p<0,05 considerado significativo. Resultados:
Foram incluídos 201 pacientes, com idade mediana de
2,2 anos, 62,7% do sexo masculino, 154 (76,6%) foram
admitidos por motivos clínicos e 47 (23,4%) por motivos
cirúrgicos. Dentre as cirurgias, 10,6% foram neurológicas,
21,3% cardiológicas, 59,6% abdominal, e 8,5% ortopédicas. Em comparação com os pacientes clínicos, pacientes
cirúrgicos apresentaram maior mediana de idade (5,0 vs.
1,4 anos; p=0,035), menor Pediatric Index of Mortality 2
(1,1 vs. 6,1%; p<0,001), maior prevalência de doenças
crônicas complexas (22 vs. 27%; p<0,001). Não houve
diferença entre cirúrgicos e clínicos quanto ao escore-z de
índice de massa corporal-para-idade (cirúrgicos -0,49 vs
clínicos -0,02; p=0,072). Das práticas de TN, os pacientes
cirúrgicos apresentaram maior tempo para o início da
TN (22,3 vs.16,3 h; p=0,016), maior prevalência de
nutrição parenteral (31,6 vs. 15,1%; p=0,019), menor
oferta de energia (24,5 vs. 35,9 kcal/kg/d; p=0,003) e
proteína (0,82 vs. 0,99 g/kg/d; p=0,026) e maior prevalência de hipoalimentação (vs. 50%; pvs. 21,4; p=0,04)
e constipação (38,3 vs. 16,9; p=0,002) nos pacientes
cirúrgicos, não havendo diferença na ocorrência de diarreia. Discussão: Pacientes cirúrgicos apresentam maior
idade, são menos graves, demoram mais para iniciar
a TN, há maior prevalência de hipoalimentação e de
distensão abdominal nos primeiros 7 dias. Os protocolos
de TN devem ser individualizados, conforme o motivo de
internação.

TL13
HÁ DIFERENÇAS NAS PRÁTICAS DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTRE PACIENTES PEDIÁTRICOS GRAVES
CLÍNICOS E CIRÚRGICOS?
APRESENTADORES: DANIELA BARBIERI HAUSCHILD 1; JULIA
CARVALHO VENTURA2; LUNA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA2; TAIS
THOMSEN SILVEIRA2; ELIANA BARBOSA3; NILZETE LIBERATO3;
YARA MARIA FRANCO MORENO4.
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TL14
VIABILIDADE DA IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA (BIA) EM
PACIENTES PEDIÁTRICOS GRAVES

motivo cirúrgico (48,8% vs. 26,5%; p<0,001), e menor
tempo de internação na UTIP (2 dias, IQR 2,0 – 5,0 vs. 4
dias, IQR 2,0 – 9,0; p<0,012). Discussão: Foram observadas barreiras para a realização da BIA nos pacientes
pediátricos graves, principalmente nos pacientes clínicos,
nos mais novos, em isolamento de contato ou com acesso
periférico nas mãos e pés. A elaboração e validação de
protocolos alternativos da BIA, que considerem as diferentes
necessidades da população avaliada, poderiam melhorar a
sua utilização e torná-la viável na prática clínica.

APRESENTADORES: LUNA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA1; DANIELA
BARBIERI HAUSCHILD2; JULIA CARVALHO VENTURA1; TAIS THOMSEN SILVEIRA1; ELIANA BARBOSA3; MIRELLE S. FARIAS3; NILZETE
LIBERATO3; YARA MARIA FRANCO MORENO2.

1. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, FLORIANÓPOLIS
- SC - BRASIL; 2. DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 3. HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, FLORIANÓPOLIS
- SC - BRASIL.

TL15
ASSOCIAÇÃO ENTRE PELD/MELD X TEMPO DE INTERNAÇÃO X DESFECHO E PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO
EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A TRANSPLANTE HEPÁTICO

Introdução: Em pacientes pediátricos graves, a avaliação
do risco nutricional é desafiadora e apresenta limitações,
devido às dificuldades de manipulação, obtenção de dados
prévios à internação e alterações dos fluidos corporais.
A impedância bioelétrica (BIA) é um método que tem se
mostrado promissor para avaliação do risco nutricional.
Os desafios para realizar a BIA e aplicar adequadamente
o seu protocolo, especialmente em condições de doença,
são pouco relatados. Objetivos: Verificar a viabilidade
de aplicar a BIA em pacientes pediátricos graves admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).
Método: Estudo observacional prospectivo, realizado em
UTIP brasileira, entre outubro de 2016 e março de 2018.
Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, de 1 mês a
<18 anos. Pacientes que evoluíram para óbito nas primeiras
72 horas ou alta nas primeiras 24 horas, queimados e
com contraindicação para BIA (pinos de metal, implante
de dispositivos cardíacos, amputação e/ou má-formação
de membros) foram excluídos. Foram coletados dados
clínicos e demográficos na admissão. Realizou-se teste de
Mann-Whitney e Qui-Quadrado para analisar a diferença
entre pacientes que realizaram ou não BIA. Considerouse significativo p<0,05. Resultados: Dos 474 pacientes
elegíveis, 380 (80,2%) foram recrutados e 86 (18,1%) foram
incluídos. Foram considerados como perdas 294 pacientes,
sendo a impossibilidade de aplicar a BIA responsável por
197 (67%) desse total. Ao avaliar somente as razões que
inviabilizaram a realização da BIA, observou-se que 43,6%
(n=86) dos pacientes estavam em isolamento de contato,
42,6% (n=84) possuíam acesso nas mãos e/ou pés, 7,6%
(n=15) estavam com pés/mãos enfaixados, 4,1% (n=8)
estavam agitados e 2,0% (n=4) apresentavam instabilidade
hemodinâmica. Em comparação aos pacientes que não
realizaram a BIA (n=197), os pacientes que realizaram
a BIA (n=86) apresentaram maior mediana de idade (6
anos, intervalo interquartil [IQR] 1,0 - 10,0 vs. 0 anos,
0,0 – 5,0; p<0,001), maior prevalência de admissão por

APRESENTADORES: CAMILA PUGLIESE1; CAMILA VIEIRA DOS SANTOS2; MARIANA TAKAHASHI2; MARIA APARECIDA CARLOS BONFIM2.

1. INSTITUTO DA CRIANÇA HC-FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.
INSTITUTO DA CRIANÇA DO HC-FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Sabe-se da importância da nutrição e do
estado nutricional adequados na evolução e sobrevida de
pacientes submetidos a transplante hepático. A gravidade
da doença hepática é critério importante na indicação do
momento da realização do transplante, a qual é avaliada
utilizando-se o escore PELD/MELD, e pode impactar tanto
no tempo de internação como no desfecho de pacientes
transplantados. Objetivos: Verificar se há associações entre
PELD/MELD, tempo de internação e desfecho, e apresentar
a prevalência de desnutrição em pacientes pediátricos
submetidos a transplante hepático. Método: Trata-se de
estudo retrospectivo realizado com 31 pacientes entre
zero e dezessete anos, de ambos os sexos, submetidos
a transplante hepático. Foram coletados entre janeiro e
novembro de 2018 os seguintes dados no pré-operatório:
peso, estatura, circunferência do braço (CB) e os diagnósticos para a realização do transplante. O tempo de
internação foi considerado do pré-operatório imediato até
a alta hospitalar do paciente. Para a classificação do estado
nutricional considerou-se a CB devido frequente quadro de
edema e/ou ascite. O valor de CB foi classificado utilizando
a tabela percentilar proposta por Frisancho (1990), a qual
classifica valores menores que percentil 5 como desnutrição.
Foram coletados de prontuário institucional os valores de
PELD (Pediatric End-Stage Liver Disease) para pacientes até
doze anos ou MELD (Model for End-Stage Liver Disease).
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Instituição. Foram obtidos os termos de consentimento
e assentimento por escrito dos pais ou responsáveis legais
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de todos os pacientes participantes. As variáveis estão
expressas como média ± Desvio-Padrão (DP) ou mediana
(intervalo mínimo - máximo) segundo sua distribuição. O
coeficiente de Spearman foi usado para testar a correlação
entre as variáveis. Resultados: 58% dos pacientes eram
do sexo feminino, com média de idade de 45,7 meses
(±52,3). A atresia de via biliar foi a doença subjacente
mais frequente (54,6%), seguido de hepatite - fulminante,
idiopática, autoimune - (22,6%) e, aproximadamente 77%
dos transplantes foram realizados com doadores intervivos.
A média do tempo de internação dos pacientes foi de 23
dias (1-92). Cerca de um quarto (25,8%) dos pacientes
foram a óbito no pós-operatório. Em relação ao estado
nutricional no pré-operatório, 16 pacientes (61,5%) apresentaram desnutrição. O coeficiente de Spearman revelou
correlação moderada entre o PELD/MELD e o desfecho
(óbito) (rs=0,5) e não houve correlação com o tempo de
internação. Discussão: Apesar da população amostral
reduzida, o escore PELD/MELD mostrou ter relação com
a sobrevida no pós-operatório de pacientes pediátricos
submetidos a transplante hepático, indicando ser um escore
relevante associado ao desfecho. A alta prevalência de
desnutrição no pré-operatório incita a necessidade de
terapia nutricional no pré-transplante hepático.

desejo de comer em indivíduos saudáveis. Método: Trata-se
de ensaio clínico randomizado, duplo mascarado, placebo
controlado, crossover realizado com indivíduos saudáveis
de ambos os sexos e idade ≥ 18 anos. Após jejum de 8h,
no setor de medicina nuclear de um hospital de Belo Horizonte, os voluntários receberam sanduíche padronizado
composto por duas fatias de pão de forma, 10g de geleia
de morango e omelete de duas claras de ovos acrescidas
de 1 mCi 99mTecnécio-estanho coloidal e 20g de um dos
módulos estudados: maltodextrina, goma guar parcialmente
hidrolisada (GGPH) ou FOS com washout mínimo de 7 dias
entre as intervenções. A ingestão hídrica foi limitada a 4
copos de 180 ml após: ingestão do sanduíche, primeira,
segunda e terceira imagem. Para avaliar a sensação de
fome, saciedade e desejo de comer foram utilizadas as
escalas visuais analógicas de 10 cm com os extremos
indicados, sendo: 0 cm presença acentuada da sensação
e 10 cm ausência completa. Estas escalas foram aplicadas
30 minutos após a ingestão do sanduíche e a cada hora,
durante todo o estudo. Resultados: Foram incluídos 21
voluntários, sendo 57,14% mulheres com idade média de
25,66 ± 4,01 anos. Observou-se que a GGPH retardou
de forma acentuada o esvaziamento gástrico no tempo de
2 horas (69,66 ± 16,74%) quando comparado ao FOS
e maltodextrina (82,85± 12,12% vs 76,04 ± 12,15%)
(p < 0,05). Em subamostra composta por 17 voluntários,
foi observado de forma significativa (p < 0,05) que os
indivíduos ficaram mais saciados (3,95 ± 2,26 e 4,15 ±
1,88 vs 3,44 ± 2,06), apresentaram menos fome (4,66
± 2,61 e 4,57 ± 1,93 vs 3,94 ± 2,13) e menor desejo
de comer (3,45 ± 1,66 e 3,72 ± 1,62 vs 3,23 ± 1,92)
quando ingeriram o sanduíche com GGPH e FOS do que
maltodextrina. Conclusão: A GGPH apresentou maior
efeito sobre o tempo de esvaziamento gástrico quando
comparada ao FOS e maltodextrina. Para a sensação de
fome, vontade de comer e saciedade resultados semelhantes
foram observados para GGPH e FOS.

TL16
IMPACTO DE DIFERENTES FIBRAS DIETÉTICAS NO ESVAZIAMENTO GÁSTRICO E SENSAÇÃO DE FOME E SACIEDADE EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS: ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO
APRESENTADORES: MARCELO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA1; ISABELA DINIZ AGUIAR1; LUCIENE DAS GRAÇAS MOTA1; SHIRLEIDE
SANTOS NUNES1; SANDRA MONETTI DUMONT SANCHES2;
NAPOLEÃO RAMALHO RODRIGUES2; RAFAEL CARNEIRO BRITO1;
SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE MG - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG / UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

TL17
PREVALÊNCIA E PROGNÓSTICO DE DESNUTRIÇÃO
DETERMINADOS PELO O CRITÉRIO GLIM

Introdução: O esvaziamento gástrico (EG) é definido
como a passagem do bolo alimentar para o intestino
delgado sendo este processo influenciado por diversos
fatores, dentre estes a composição da dieta. Neste contexto,
observa-se que o tipo de fibra dietética está diretamente
associado ao tempo de EG, sendo as solúveis e viscosas
comumente associadas ao retardo do EG. Entretanto, há
poucos estudos avaliando o papel de prebióticos como o
frutooligossacarídeo (FOS) no tempo de EG. Objetivo:
Avaliar o impacto de diferentes fibras dietéticas no tempo
de esvaziamento gástrico, sensação de fome, saciedade e

APRESENTADORES: DALTON LUIZ SCHIESSEL; BIANCA CRISTINA
LATY; MARIANA ABE VICENTE CAVAGNARI; CARYNA EURICH
MAZUR; SILVANA FRANCO.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, GUARAPUAVA PR - BRASIL.
Introdução: A desnutrição apresenta causas multifatoriais e
intra-hospitalar é estimada em 20 a 50% dos pacientes, sendo
a perda de peso associada à desfechos significativamente
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TL18
CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA FREQUENTADORES
DE ACADEMIA.

negativos e aumento da morbi-mortalidade. A falta de
consenso para diagnosticar a desnutrição hospitalar tem
causado uma não padronização nos resultados da sua prevalência. Desta forma as principais Sociedades de Nutrição
internacionais reunidas propuseram a ferramenta GLIM
para uniformizar os critérios para diagnosticar a desnutrição
hospitalar. Objetivos: Traçar a prevalência e o prognóstico
de desnutrição em pacientes de hospitais de Guarapuava,
Paraná. Método: Estudo longitudinal de caráter retrospectivo. Foram coletados dados socioeconômicos, doenças
e antropométricos. O desfecho primário foi determinar a
prevalência de Desnutrição Moderada (DM) e Desnutrição
Grave (DG) pela classificação do GLIM através de estatística descritiva e o prognóstico pela análise de Regressão
Logística Multinomial (RLM) sendo a categoria de referência
o estado nutricional “nutrido” para determinar o Odds
Ratio (OR) univariada e multivariada (ajustado para idade,
sexo, patologia e consumo alimentar) no programa SPSS®
22 com significância de p<0,05. Resultados: Foram
avaliados 1389 pacientes com 60,5±17,1 anos. As principais doenças foram: pulmonares 269(19,4%), cânceres
257(18,5%), trato gastrointestinal 201(14,5%) cardíacas
174(12,5%) e outras 286(20,6%). O % de perda de peso
foi 7,6±12,2%. De acordo com o GLIM para os parâmetros
fenotípicos 473 (34,1%) apresentaram perda de peso e etiológicos 590 (42,5%) apresentavam inflamação e redução da
ingestão alimentar, perfazendo assim 164 (11,8%) pacientes
DM e 309 (22,2%) DG. Em relação ao sexo respectivamente
para homens n=673(48,5%) e mulheres n=716(51,5%)
para parâmetros: idade 60,4 e 60,6 anos, % de perda de
peso 8,6% e 6,6%, a prevalência de DM n= 85(12,6%)
e 79(11,0%) e DG n = 154(22,9%) e 155(21,6%). Na
análise RML Univariada para o câncer a DM o foi OR 2,48
(IC95% 1,51 – 4,10) p<0,001 e para a DG o OR foi 3,22
(IC95% 2,19 – 4,73) p<0,001, para a DG nas doenças
pulmonares o OR foi 2,01 (IC95% 1,38 – 2,92) p<0,001
e para o consumo alimentar reduzido/inadequado para a
DM o OR foi 2,04 (IC95% 1,36 – 3,07) p<0,001 e para a
DG o OR foi 2,59 (IC95% 1,87 -3,59) p<0,001. Na RML
Multivariada para o câncer para a DM o OR foi 2,21 (IC95%
1,31 – 3,73) p=0,003 e a DG o OR foi 2,72 (IC95% 1,81
– 4,10) p<0,001 e para o consumo alimentar reduzido/
inadequado para a DM o OR foi 1,99 (IC95% 1,31 – 3,03)
p<0,001 e para a DG o OR foi 2,48 (IC95% 1,76 -3,49)
p<0,001. Em ambas as análises de RLM para o parâmetro
idade o OR foi 1,02 (IC95% 1,01 – 1,03) p<0,001 tanto
para a DM e DG. Discussão: A prevalência de desnutrição
está presente em 1/3 da população hospitalar. Homens
apresentam maior perda de peso que mulheres. As covariáveis, câncer e doenças pulmonares, Consumo Alimentar
reduzido/inadequado e a idade aumentam significativamente
a chance de desnutrição.

APRESENTADORES: RAFAELLA PEREIRA DOS SANTOS; DANIELA
CORREA FERREIRA.

UFJF, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL.
A busca por suplementos alimentares tem aumentado nos
últimos anos, principalmente pelo público masculino, porém
nem sempre, a indicação é realizada por um profissional
com a devida formação para essa indicação. O consumo
indiscriminado destes produtos, por praticantes de atividade
física, pode levar a problemas de saúde como: distúrbios
renais, doenças cardiovasculares, hepáticas, endócrinas,
intoxicações, além de efeitos adversos. Diante disso, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil do consumo
de suplementos alimentares por praticantes de exercício
físico em uma academia em Governador Valadares/MG.
Métodos: O estudo transversal foi realizado com 175
praticantes de atividade física, de ambos os sexos, na faixa
etária entre 18 e 59 anos que concordaram em participar
e assinaram o TCLE. Os dados foram coletados por meio
de um questionário aplicado aos praticantes de atividade
física que frequentavam a academia. A análise descritiva
contemplou o cálculo de distribuição de frequências e de
medidas de posição e de dispersão. A análise bivariada
foi efetuada a partir do teste Q-Quadrado e teste MannWhitney. No modelo de Regressão Poisson o consumo
de suplementos foi a variável dependente e as variáveis
explicativas o sexo, frequência, hipertrofia, saúde, perda
de peso, efeito colateral o conhecimento sobre os suplementos. Os dados obtidos foram analisados com auxílio
dos softwares, SPSS e Stata. Resultados: Para todas as
análises, foi adotado o valor de significância de 5%. Foram
avaliados 175 indivíduos, dentre os quais 53,7% (94)
eram do sexo masculino, a idade média dos participantes
era 29,21 + 9,0 anos, 90,8% negaram ter problemas de
saúde, 11,6% fazia uso de algum medicamento, e o nível
de escolaridade estava distribuída em fundamental (5,7%),
médio (40,8%), superior (36,8%), pós-graduação (16,7%).
Quanto à classificação do IMC, a maioria dos participantes
eram eutróficos 49,1%, sobrepeso 35,5%, obesos 11,5% e
seis 3,5% deles apresentavam baixo peso. As modalidades
praticadas: musculação e atividade aeróbica. Foi verificado
o consumo dos seguintes suplementos: whey protein, BCAA,
creatina, albumina, carnitina, maltodextrina, glutamina. A
maioria dos suplementos não foi indicado por profissional
capacitado (92,4%). Os principais objetivos relatados
quanto ao consumo do suplemento foi a hipertrofia e
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perda de peso. Dentre os fatores associados ao consumo
de suplementos, identificou-se ser mais prevalente no sexo
masculino, na hipertrofia, naqueles que relataram efeitos
colaterais e tinham conhecimento a respeito dos suplementos. O principal objetivo com o consumo do suplemento
foi a hipertrofia. Conclusão: O consumo sem orientação
adequada pode levar a problemas de hipertensão, aumento
de colesterol, alteração de função renal e hepática. Diante
disso, é importante a conscientizar a população sobre o
consumo de suplementos de forma a evitar que o consumo
indevido traga danos à saúde.

do risco de sarcopenia neste estudo foi de 56% (n=44)
dos idosos avaliados. Quando separados por gênero, 63%
(n=20) das mulheres e 51% (n=24) dos homens apresentaram risco. No que tange a idade quando avaliados por
faixa etária, idoso longevos (com idade superior a 80 anos)
apresentaram maior prevalência quando comparados a
idosos não longevos (idade inferior ou igual a 79 anos)
69% (n=33) e 52% (n=11), respectivamente. Discussão:
O risco de sarcopenia é maior entre os idosos do sexo
feminino e também nos longevos. A prevalência do risco
de sarcopenia neste estudo foi alta, evidenciando que o
rastreamento é fundamental. As evidências mostram que
intervenções terapêuticas precoces podem melhorar os
seus desfechos, ressaltando a realização das atividades
de vida diárias, menor probabilidade de hospitalização e
mortalidade.

TL19
RISCO DE SARCOPENIA EM IDOSOS HOSPITALIZADOS
POR MEIO DO SARC-F
APRESENTADORES: LUAN SILVA FRANCESCHETTO1; LEUCINÉIA
SCHMIDT2; ROBERTA DAL CASTEL2; TAMIRES DA SILVA MOURA2;
DAIANA ARGENTA KUMPEL3; VANESSA MARIA BERTONI1; VANESSA RÉ1; TAMARA BECKER1.

TL20
TEOR DE MICRONUTRIENTES EM FORMULAÇÕES ENTERAIS PRESCRITAS NA ALTA HOSPITALAR PARA USO
DOMICILIAR

1. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
2. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO/ UPF/ SMS, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO
FUNDO - RS - BRASIL.

APRESENTADORES: LARISSA MARJORIE CLAUDINO1; THAIS REGINA MEZZOMO2; LETICIA DE OLIVEIRA REIS3; LIZE STANGARLIN
FIORI4; MARIA ELIANA MADALOZZO SCHIEFERDECKER4.

Introdução: O European Working Group on Sarcopenia
in Older People (EWGSOP) define a sarcopenia como a
perda de massa, associada a perda de força e / ou desempenho muscular¹. Os idosos apresentam maior risco para
esta condição, desta forma a investigação quanto ao risco
de sarcopenia deve ter início durante os exames clínicos
de rotina. No entanto, um diagnóstico adequado ainda é
difícil de obter, uma vez que métodos de diagnóstico padrão
ouro são caros e pouco comuns na prática clínica². O
SARC-F é um questionário estruturado e de fácil aplicação
para rastreio de sarcopenia. Sua validade foi testada em
diferentes populações com bons resultados³. Recentemente,
pesquisadores brasileiros apresentaram resultados positivos
quanto a incorporação da circunferência da panturrilha (CP)
junto ao SARC-F melhorando, assim, a acurácia do instrumento². Objetivo: Avaliar o risco de sarcopenia por meio
do questionário SARC-F associado à mensuração da CP
em idosos. Método: Estudo transversal, observacional com
idosos hospitalizados de ambos os sexos. A captação dos
participantes da pesquisa ocorreu por meio da avaliação
do prontuário. Foi aplicado o SARC-F e a mensuração da
CP. Resultados: Foram avaliados 79 pacientes, sendo %
(n=47) do sexo masculino e % (n=32) do sexo feminino.
Os valores médios da idade para homens e mulheres foram
71,5± 8,9 anos e 71,4± 8,8anos, respectivamente. De
acordo com o SARC-F e a mensuração da CP, a prevalência

1. HOSPITAL DAS NAÇÕES, ARAUCÁRIA - PR - BRASIL; 2. PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURI, CURITIBA
- PR - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL;
4. DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ, CURITIBA, PR, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A terapia enteral objetiva manter ou restaurar
o estado nutricional de indivíduos que não podem ou não
conseguem se alimentar por via oral. Contudo, formulações
enterais comerciais representam elevado custo para as
famílias dos pacientes e serviços de saúde. Neste cenário,
preparações enterais manipuladas com alimentos in natura
ou preparações mistas são utilizadas frequentemente.
Contudo, não é claro se estas preparações enterais podem
suprir todas as demandas nutricionais de micronutrientes dos
pacientes sob terapia enteral. O objetivo desse estudo foi
comparar a composição nutricional de micronutrientes de
formulações enterais manipuladas com alimentos in natura,
mistas e comerciais prescritas na alta hospitalar. Métodos:
Todos os hospitais que prescreviam formulações enterais
manipuladas com alimentos in natura, mistas e comerciais concomitantemente de uma capital brasileira foram
convidados a fornecer informações sobre as formulações
enterais prescritas para uso em domicílio. As formulações
enterais foram quantificadas pela Tabela de Composição
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de Alimentos TACO em relação ao teor de micronutrientes.
O teor de vitaminas B12 e D foi calculado pelo TABNUT,
aplicação web reformulada e atualizada pelo Departamento
de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina
(UNIFESP). Os resultados foram comparados às Recomendações Dietéticas de Referência (DRI). Resultados: Vitamina
A, tiamina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C,
vitamina E, cálcio, magnésio, zinco e ferro não atingiram
a EAR nas preparações manipuladas com alimentos in
natura em 1000 kcal. Nas preparações mistas, vitamina
A, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D e vitamina E, magnésio, zinco e ferro não atingiram a EAR. Já
as formulações comerciais não atingiram a EAR de ácido
fólico e magnésio em volume suficiente para 1000 kcal.
Conclusão: As preparações manipuladas com alimentos
in natura foram as que mais apresentaram inadequações
quanto ao teor de vitaminas e minerais, seguidos das
preparações mistas e formulações comerciais. Contudo,
todas as formulações enterais apresentaram baixo teor
de algum(ns) nutriente(s) e necessitam de adequações na
prescrição dietética.

internação. A avaliação da mortalidade e o tempo de
internação foi feito baseado em fatores epidemiológicos
(idade e sexo), variáveis clínicas (American Society Anesthesiology (ASA), Risco Cardiovascular, performance status
(PS)), avaliação nutricional (ASG-PPP, IMC), Avaliação
laboratorial (albumina, hemoglobina, creatinina). Os
dados foram agrupados e protegidos anonimamente.
Foram feitos estudos descritivos e analíticos da amostra
através do SPSS v17. Resultados: A média de idade na
amostra foi de 60,8 ±11 anos, com predomínio do sexo
masculino (55,1%), pacientes ASA II (55,1%), com risco
cardiovascular leve (75,9%) e PS I (59,9%). Em relação as
variáveis nutricionais, os pacientes classificados de acordo
ASG-PPP A somaram 226 pacientes (64,2%), seguidos de
105 pacientes com classificação B (29,8%), e 21 pacientes
com classificação C (6%), no score da ferramenta, aqueles
que pontuaram na faixa 1 (0 a 1 pontos) compreenderam
27,8%, faixa 2 (2 a 3 pontos) 27,8%, faixa 3 (4 a 8 pontos)
23,6% e na faixa 4 (≥9 pontos) 20,7%. Para o IMC, foram
identificados 4,3% dos pacientes com baixo peso, 43,5%
com peso adequado, 35,8% com sobrepeso e 16,5% com
obesidade. A média de albumina foi de 4,0 ±0,5 g/dl,
hemoglobina 12,1 ±1,9 g/dl, creatinina de 0,8 ±0,3 mg/
dl. O tempo médio de internação foi 9 ±12 dias e a taxa
de óbito foi 4,5% (16 óbitos). Tempo médio de internação
nos pacientes com classificação da ASG-PPP C foi de 18
dias (p=0,002), com hemoglobina <9,0 g/dl de 14 dias
(p=0,02). Dos fatores que levaram a óbito, a classificação
C da ASG-PPP foi de 19% (p=0,002), e o score nas faixas
3 foi de 8% e faixa 4 de 6% mostraram-se significativos
(p=0,02). Todos os demais fatores testados não alteraram
o tempo de internação e a taxa de óbito. Discussão: A
avaliação nutricional mostra-se cada vez mais importante
na identificação da desnutrição e propicia a intervenção
nutricional precoce. Em nosso estudo a ASG-PPP foi a
única variável capaz de predizer o aumento no tempo de
internação hospitalar e a maior mortalidade pós operatória.

TL21
ASG-PPP COMO FATOR PREDITOR DE RISCO DE
MORTALIDADE EM PACIENTES COM CÂNCER DO TRATO
GASTROINTESTINAL
APRESENTADORES: ROMULLO DE LIMA DE SOUZA LEITE1; PAULO
VITOR SILVA JORDÃO1; MARIANNE BARROS DA SILVA1; CAMILLA
DOS SANTOS NASCIMENTO1; AMANDA RIBAMAR RIBEIRO DOS
SANTOS RODRIGUES1; BEATRIZ ALMEIDA RIBEIRO DOS SANTOS1;
CRISTIANE D`ALMEIDA2; REJANE ANDREA RAMALHO NUNES
DA SILVA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO
- RJ - BRASIL; 2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER / UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Inúmeros fatores estão associados ao risco
de morte pós-operatória em pacientes oncológicos.
Merecem destaques aqueles preveníeis. A desnutrição é
um fator de risco bem definido. Ferramentas de triagem
e avaliação nutricional são capazes de identificar o risco
nutricional e propor intervenção de maneira precoce.
Objetivo: Avaliar o uso da Avaliação Subjetiva Global
– Produzida pelo Paciente (ASG-PPP) como instrumento
capaz de influenciar desfechos pós-operatórios como
tempo de internação e mortalidade. Método: Foram
analisados retrospectivamente 352 pacientes com câncer
do trato gastrointestinal submetidos a cirurgia oncológica, operados no Hospital de Câncer I / INCA, no
período de janeiro a novembro de 2018. Os pacientes
foram seguidos até a alta hospitalar ou óbito durante a

TL22
MONITORAMENTO DO REGISTRO DO VOLUME INFUNDIDO DE TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES INTERNADOS
APRESENTADORES: DRIELLE SCHWEIGER FREITAS BOTTAIRI1;
GIOVANNA GUIMARÃES LOPES1; NATALIA MOSCATELLI BIANCHI1; GABRIELA MACHADO GIGLIO2; FABIANA GUSMÃO MAIRO3; SILVIA MARIA FRAGA PIOVACARI1.

1. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADE METROPOLITANAS UNIDAS, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3. FACULDADE DE
SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO
- SP - BRASIL.
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TL23
EVOLUÇÃO DE PACIENTES CRÍTICOS COM MAIS DE 80
ANOS SUBMETIDOS À TERAPIA NUTRICIONAL EM UM
HOSPITAL TERCIÁRIO.

Introdução: Em virtude da transição do prontuário do físico
para eletrônico, identificou-se a necessidade de auditar
o registro do volume infundido de terapia nutricional no
balanço hídrico pela equipe de enfermagem para garantir o
adequado acompanhamento do paciente em terapia nutricional. Os benefícios do registro correto englobam as três
principais vertentes de um serviço hospitalar: segurança do
paciente, aspectos financeiros e atuação da equipe multidisciplinar. A campanha Diga Não a Desnutrição lançada
pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral
(BRASPEN) em 2018 destaca os 11 passos para o combate
a desnutrição entre eles: “Continuidade no cuidado intrahospitalar e registro dos dados em prontuário” e “Implementar
ao menos dois indicadores de qualidade”, reforçando que
os registros e indicadores de qualidade são essenciais
para esse processo. Objetivos: Mensurar a quantidade de
inadequação de registro do volume infundido de terapia
nutricional por unidade de internação e turnos, a fim de estabelecer plano de ação junto às áreas envolvidas. Métodos:
Dados retrospectivos no prontuário eletrônico de pacientes
internados em hospital particular de São Paulo-SP, submetidos à terapia nutricional enteral e parenteral. Os dados
foram tabulados em planilha, gráficos e tabelas, analisado
o número de inadequações da falta ou erro de registro por
unidade de internação. Resultados: As unidades de internação auditadas foram separadas por setores. Na Clínica
Médica Cirúrgica os valores de inadequação do inicio da
auditoria até final tiveram tendência decrescentes: 69,5%
e 44,9%. O mesmo ocorreu no Departamento de Paciente
Graves que iniciou a auditoria com 68,4% de inadequação
e finalizou com 48,3%. No materno-infantil iniciou em
71,6% e terminou em 28,6%. Na oncologia, iniciou em
98,2% e finalizou em 55,6%. Os dados consolidados do
hospital demonstram melhora no resultado geral em 23,6%
nos 8 meses de auditoria (69,7% em julho/18 para 46,1%
em fevereiro/19). Discussão: As ações realizadas em prol
da melhoria no registro em prontuário foram: lançamento
da campanha Diga Não à Desnutrição; treinamento in
loco; distribuição de pastas com passo a passo da realização da anotação nos postos de enfermagem do hospital;
reunião com gestores das áreas; implementação do assunto
“importância da anotação do volume infundido de terapia
nutricional no balanço hídrico” no treinamento de novos
enfermeiros; inclusão de temas relacionados à terapia
nutricional nos Safety Huddles diários. Como melhoria
neste resultado parcial, observa-se: maiores evidências no
registro do prontuário eletrônico, orientação e padronização
das anotações de volume infundido de dieta. Conclusão:
Destacando a importância da manutenção das ações com
a continuidade dos treinamentos, intensificação do acompanhamento com relação ao volume prescrito e volume
infundido e auditorias continuas com gestão a vista.

APRESENTADORES: CAROLINA DE PAULA BATISTA DUARTE1;
PAULO C. RIBEIRO2; IVENS AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA2.

1. FAMINAS BH, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. HOSPITAL
SÍRIO LIBANÊS, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A população mundial está envelhecendo e é
cada vez mais comum a presença de pacientes idosos acima
de 80 anos internados nas Unidades de Terapia Intensiva.
Objetivo: Avaliar a evolução clínica de pacientes críticos
com idade maior ou igual a 80 anos, submetidos à Terapia
Nutricional Parenteral e/ou Enteral em um Hospital Terciário.
Métodos: Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo
que incluiu pacientes críticos com idade maior ou igual a 80
anos, internados em um hospital terciário em São Paulo/SP,
submetidos a Terapia Nutricional enteral e/ou parenteral,
entre agosto/2016 a fevereiro/2019. Apenas pacientes que
receberam terapia nutricional durante a primeira admissão
na UTI foram incluídos. Uma análise de regressão logística
multivariada foi realizada para determinar os fatores que
se associaram de forma independente com a mortalidade
hospitalar. Resultados: Foram analisados 247 pacientes.
A idade média dos pacientes foi de 87.4 anos (±4.7),
54.3% eram provenientes do pronto socorro, 81% foram
internados por causas não-cirúrgicas, 61.1% eram de alto
risco nutricional avaliados pelo NUTRIC Score, 26.7%
tinham um IMC < 22, 79.4% tinham um Clinical Frailty
Scale maior ou igual a 5, e 36.0% foram submetidos a
ventilação mecânica. A mediana de tempo de internação
hospitalar foi de 32 dias (19-53), a mortalidade hospitalar
foi de 33.2% e apenas 48.6% dos pacientes tiveram alta
para residência sem nenhum tipo de assistência de saúde.
Os fatores independentemente associados com uma maior
mortalidade hospitalar foram: idade (OR: 1.15, IC95%:
1.07 – 1.24, p=0.000), necessidade de ventilação mecânica (OR: 2.30, IC95%: 1.10 – 4.80, p=0.027) e uso de
droga vasoativa (OR: 4.60, IC95%: 2.16 – 9.81, p=0.000).
Conclusão: Pacientes críticos acima de 80 anos são mais
vulneráveis por apresentarem muitas comorbidades, escore
de fragilidade elevado, e alterações do estado nutricional
em decorrência do processo de senescência. Observou-se
que o IMC < 22 e o NUTRIC Score ³ 5 não se associaram
de forma independente com a mortalidade em 28 dias nem
com a mortalidade hospitalar. Além disso, esses pacientes
comumente apresentam um tempo de internação prolongado, e menos de 50% voltam para casa sem necessidade
de assistência à saúde.
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TL24
ADESÃO DE PORTADORES DE DIABETES MELLITUS COM
EXCESSO DE PESO AO TRATAMENTO DIETÉTICO

problemas cognitivos que comprometessem a compreensão
ou seguimento das orientações. Os participantes assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam
um questionário de 10 itens, com 5 alternativas de resposta,
com pontuação variando de 0 a 4. As questões foram
desenvolvidas por pesquisadores do Brasil e da Polônia,
simultaneamente, e versavam sobre conhecimentos de
alimentação adequada, de seguimento de orientações dadas
por profissionais e sobre discussão com os profissionais
sobre a alimentação. Também abordavam condutas relativas à alteração da alimentação com ou sem anuência dos
profissionais. Para verificar a adesão, somou-se a pontuação
total e se estratificou os resultados em adesão insatisfatória
(<30pontos) ou satisfatória (≥30pontos). Também foram
coletados o peso e a altura de cada participante. O estudo
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos da Universidade Estadual do Ceará,
via Plataforma Brasil, CAAE 18054613.0.0000.5534 com
número de parecer 563.476. Resultados: 88,73% (63)
da amostra é do sexo feminino (IMCmédio= 32,18Kg/m2) e
11,27% (8) são do sexo masculino (IMCmédio= 28,14Kg/
m2). O IMCmédio dos diabéticos foi de 31,73 Kg/m2 . Quanto
à adesão, 34 (47,89%) apresentou adesão satisfatória,
enquanto 52,11%(37) apresentou adesão insatisfatória.
Discussão: A maioria do público entrevistado é do sexo
feminino e apresenta baixa adesão à terapia nutricional.
Esse achado demonstra a necessidade de constante
avaliação da adesão à terapia, da investigação dos fatores
que interferem no seguimento das recomendações e, ainda,
do desenvolvimento de ações de educação nutricional que
sensibilizem esse público sobre a importância da dietoterapia no tratamento do diabetes mellitus.

APRESENTADORES: ANDRESSA FREIRE SALVIANO; AYANA FLORENCIO DE MENESES; MAYANNE IAMARA SANTOS DE OLIVEIRA
PORTO; HELENA ALVES DE CARVALHO SAMPAIO; ANTÔNIO
AUGUSTO FERREIRA CARIOCA; ISADORA RAMOS DA COSTA
RODRIGUES; ALESSON SILVA DAMASCENO; JOSÉ TÉRCIO PEREIRA DE CARVALHO.

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: O Diabetes mellitus (DM) é uma doença
crônica com etiologia multifatorial e complexa. A presença
de obesidade aumenta os riscos para seu desenvolvimento.
Apesar de todas as ferramentas disponíveis para o tratamento, a prevalência de DM só aumenta. Mudanças nos
padrões alimentares podem beneficiar o tratamento, mas
exigem esforço dos pacientes e de seus familiares para o
seguimento. Portanto, é fundamental verificar a motivação
e a capacidade do portador de DM em aderir ao autocuidado em cada consulta. Objetivo Verificar a adesão de
diabéticos com excesso de peso à dietoterapia. Métodos:
Trata-se de um recorte de estudo de validação de escala de
adesão dietética. Os dados foram coletados em Unidades
Primárias de Saúde (UAPS) de Fortaleza. A amostra foi de
conveniência, composta por 71 usuários do SUS, maiores
de 18 anos, alfabetizados, portadores de DM, com IMC
≥25Kg/m2, sem história prévia de infarto ou cirurgia
coronariana. Excluíram-se indivíduos que não preencheram
os requisitos acima e também gestantes e portadores de
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O uso de lipídeo simples x lipídeo complexo foi 27,2% x
72,8%, com maior uso em pacientes oncológicos e nos
pacientes em uso de terapêutica prolongada. A taxa de
infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) foi de
1,008 em 1000 cateteres/dia. Discussão: O início da TNP
ainda é bastante controverso, com indicações que variam
de 24h até 7 dias após a admissão em pacientes estáveis
hemodinamicamente. As metas de triagem nutricional, estimativa de necessidades e realização de exames bioquímicos
foram alcançadas em 100% dos pacientes. A adequação do
volume prescrito/infundido foi de 90,13%, compatível com
outros dados encontrados em literatura. As taxas de IPCS
foram menores que da literatura, o que evidencia controle
sobre uma das principais consequências da TNP. A aplicação
de IQTN é importante ferramenta para sistematização do
cuidado na TNP e configura-se instrumento fundamental
de segurança a assistência ao paciente.

PÔSTERES EM DESTAQUE
EP001
APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE EM
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL DE UM HOSPITAL
DE GRANDE PORTE DE BRASÍLIA, DF
APRESENTADORES: JULIANA TEPEDINO ALVES MARTINS1; MICHEL GARCIA MACIEL2; LEANDRO MARQUES D E MENDONÇA
TELES1; GUILHERME TEIXEIRA DE ARAUJO1; LUDMILA PINTO
S. DE MENDONÇA1; PAULA VIRGÍNIA SOUSA LIMA1; JOESSE
CRISTINA NAZARIO COUTO1; THAYANA BRITO LEITE GÓES1.

1. NUTEP, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. UNB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.

EP002
EFEITO DE AÇÃO EDUCACIONAL BIMODAL PARA
PROFISSIONAIS DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAISO QUE MUDOU NAS REALIDADES DOS HOSPITAIS?

Introdução: A Terapia Nutricional Parenteral (TNP) é
terapêutica fundamental na sistematização ao cuidado
nutricional, porém não é isenta de riscos. O uso de Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional (IQ) permite
a monitorização e ajustes do tratamento, visando correção
de processos e segurança na terapêutica. Objetivo: Avaliar
a aplicação de indicadores de qualidade na prática da TNP
de um hospital de grande porte em Brasília,DF. Métodos:
Foi realizado estudo retrospectivo descritivo com dados
referentes a pacientes em uso de TNP por mais de 72h,
presentes em bases de dados compilados pela Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN). Foram
levantados dados das fichas de acompanhamento nutricional, sendo aplicados os IQTN de acordo com a proposta
da Força Tarefa em Nutrição Clínica (ILSI, 2018). Os dados
foram descritos por distribuição de frequência simples,
média e desvio padrão e processados no programa Excel®.
Resultados: A amostra foi composta por 228 pacientes,
internados no período de janeiro de 2018 a maio de 2019,
em um total de 2974 dias de TNP. A maioria da amostra é
constituída de mulheres (59,21%) com idade média de 62,4
± 20,5 anos, com média de uso de TNP igual a 13 dias (±
2,82 dias). As causas mais frequentes de indicação da TNP
foram: obstruções mecânicas de trato digestivo (25%), íleo
paralítico (24,12%), abdome agudo inflamatório (13,59%)
e NP complementar (13,15%). A maior parte da amostra é
de pacientes oncológicos (66,22%), e 27,19% foi internado
para cirurgia oncológica. Foram avaliados 6 IQ, aplicados
de acordo com o proposto pela publicação da ILSI (2018)
no Brasil. Todos os pacientes tiveram triagem nutricional
realizada pelo instrumento NRS 2002 e avaliação laboratorial nas primeiras 24 horas de internação, anteriormente ao
inicio da TNP. A adequação média considerando a relação
prescrito/infundido foi de 90,13%. Foram utilizados acesso
venoso tipo central, PICC® e acesso periférico em aproximadamente 48%, 51% e 1% dos casos, respectivamente.

APRESENTADORES: CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA; GEOVANE CORREIA DA SILVA; EVELYN APARECIDA
NASCIMENTO; CYNTHIA MERLIN; BERNARDETE WEBER.

HCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: em inúmeras situações de ensino-aprendizagem o modelo pedagógico tradicional das escolas,
representado pelo aluno como um receptor de informações, vem sendo substituído pelo ensino a distância na
qual as expressões dos alunos são valorizadas como sujeito
central sendo responsável por desenvolver autodisciplina e
empenho nas tarefas ligadas à sua aprendizagem. Objetivos: avaliar o efeito da intervenção bimodal na prática
clínica das equipes multiprofissionais. Métodos: estudo
prospectivo, quantitativo, realizado após a finalização dos
cursos de capacitação em terapia nutricional do projeto
HCor/PROADI-SUS em parceria com o Ministério da
Saúde, no município de São Paulo, entre o junho a julho
de 2019. O curso foi estruturado num modelo pedagógico bimodal- Ambiente Virtual de Aprendizagem com seis
módulos online totalizando 40 horas e momentos presenciais com 16 horas, incluindo casos clínicos, simulação
realística e prática monitorada. Para avaliação do curso
foi enviado questionário online, onde a participação era
voluntária. Resultados: houve participação de 41 profissionais, sendo 53,7% provenientes da região nordeste;
43,9% nutricionistas, 22,0% enfermeiros, 19,5% médicos
e 14,6% farmacêuticos. Com a realização do curso
de capacitação, dos hospitais não habilitados em alta
complexidade para terapia nutricional 45,0% iniciaram o
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processo de habilitação. No que se refere aos protocolos
assistenciais, 60,0% relataram utilizar aqueles relacionados à avaliação nutricional e manejo da dieta enteral
e nutrição parenteral. Quanto aos indicadores de qualidade, houve adesão de 110% na sua implantação onde
se destacavam os de triagem nutricional, taxa de infusão
e de complicações. A notificação de eventos adversos
também aumentou em 90%, tendo como justificativa inicial
para a não notificação o desconhecimento, a ausência de
monitoramento e a falta de políticas. O monitoramento
na taxa de desnutrição também teve aumento de 20%
após a realização do curso, mas o aumento discreto foi
atribuído à falta de recursos humanos e a alta rotatividade.
Conclusão: os resultados demonstraram que modelo
pedagógico bimodal pode ser uma importância estratégia
na apreensão do conhecimento desde que associado a
ações criativas, seja no ambiente virtual como no momento
presencial. Percebe-se que existe um vasto campo a ser
explorado na terapia nutricional e que pode ser um grande
diferencial nas instituições de saúde.

tempo de atuação nas equipes de 6,4 anos (±7,4 anos).
Quanto à formação em terapia nutricional, 33,3% possuíam
título de especialista e 68,3% tinha curso de pós-graduação
relacionada. Os hospitais em que atuavam eram privados
filantrópicos em 55,8%, o número médio de leitos era de
320,3, a acreditação estava presente em 58,3%, sendo
maior nos hospitais privados (p<0,001) e as equipes eram
próprias em 95,8%. Pela escala Likert encontrou-se maior
concordância na capacidade de identificar os eventos na
terapia nutricional (4,79± 0,43; 99,2%), na importância da
notificação dos eventos adversos (4,77± 0,71; 95,8%), na
existência de protocolos para um efetivo gerenciamento de
riscos (4,96± 0,2; 100%), na forte contribuição da educação
permanente (4,83± 0,56; 96,7%) e na notificação dos
eventos adversos auxiliando a redução dos eventos adversos
(4,85± 0,4; 98,3%). Ao analisar as diferentes etapas da
terapia nutricional, constatou-se que 75,8% dos profissionais consideraram a administração como a mais crítica.
Conclusão: Este estudo possibilitou reconhecer as diferenças
no perfil dos profissionais das equipes de terapia nutricional,
assim como a visão do gerenciamento de eventos adversos e
maior valorização da etapa de administração. Quando em
comparação a outras especialidades, os eventos adversos
na terapia nutricional são, ainda, pouco explorados em
nosso meio, principalmente ao considerar que a concepção
de alimento interfere na visão de terapêutica e os eventos
podem ser menos graves. O gerenciamento de riscos é
complexo e exige o domínio das ferramentas específicas na
caracterização e desenvolvimento dos processos de melhoria.

EP003
GERENCIAMENTO DE EVENTOS ADVERSOS NA TERAPIA
NUTRICIONAL: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO DA VISÃO
DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE TERAPIA NUTRICIONAL DO BRASIL
APRESENTADORES: CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA1;
SUELY ITSUKO CIOSAK2.

EP004
IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE
DESMAME DE TNE E ASSOCIAÇÃO COM BRONCOASPIRAÇÃO EM UM HOSPITAL PRIVADO DE SERGIPE

1. HCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. ESCOLA DE ENFERMAGEMUNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Atualmente a terapia nutricional faz parte da
complexidade terapêutica no ambiente hospitalar graças
aos efeitos observados na recuperação tecidual, na melhora
do ganho da massa muscular e redução de translocação
bacteriana. No entanto, sua efetividade poderá ser comprometida por eventos adversos decorrentes da má prática
profissional ou da própria organização hospitalar, retardando
a recuperação e levando a graves problemas gerenciais.
Objetivo: Verificar o gerenciamento de eventos adversos
dos profissionais das equipes multiprofissionais de terapia
nutricional quanto ao uso da terapia nutricional. Métodos:
Pesquisa prospectiva, por amostra de conveniência, realizada
no período de cinco meses, com aplicação da escala Likert.
Adotou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney para
cálculo de comparação de concordância e teste KruskalWallis para comparação das categorias profissionais. Resultados: Houve participação de 120 profissionais, onde 57,5%
pertenciam à região Sudeste, 80,8% do sexo feminino, 33,3%
enfermeiros, 29,2% nutricionistas, 22,5% médicos, 10,8%
farmacêuticos, 2,5% fonoaudiólogos e 1,7% fisioterapeutas.
A idade variou de 25 a 67 anos (média de 41 anos) e o

APRESENTADORES: IZOLDA VIRGINIA SANTOS PEREIRA; ANA
CAROLINA VASCONCELOS ROCHA; IRIS FRANCISCA MENEZES
OLIVEIRA; SAMARA PEREIRA DA SILVA; RAÍSSA TAYNARA COUTO
LIMA; RAYANNE MARIA GOMES DE SOUZA.

HOSPITAL PRIMAVERA, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A via oral (VO) deve ser preferenciada sempre
que possível, mas, para pacientes que não podem ou não
suprem suas necessidades exclusivamente por via oral, a
terapia nutricional enteral (TNE) é de suma importância.
Quando há a possibilidade de transição entre a TNE e VO,
esta deve ser realizada com segurança, visando garantir
a manutenção do aporte nutricional adequado e evitar
broncoaspiração, caso paciente não possua condições de
manutenção nutricional por via oral. Objetivo: Avaliar a
efetividade e adesão da equipe multiprofissional ao protocolo
de desmame de TNE implantado em um hospital privado
de Aracaju/SE. Métodos: Estudo de caráter retrospectivo e
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observacional, realizado através do levantamento de dados
em prontuários e planilhas utilizadas para monitoramento
dos dados no Microsoft Office Excel 2013, comparando o
período inicial antes da implantação do protocolo e o seguimento de 5 meses pós implantação, de janeiro a junho de
2019, com 52 pacientes. Após a instituição do protocolo, a
difusão entre a equipe multiprofissional foi realizada através
de apresentação do protocolo e sua importância durante
visitas multiprofissionais e discussões a cada paciente que
era solicitada retirada da sonda pela medicina hospitalar.
Resultados: No primeiro mês observado, onde não havia
um protocolo instituído, houve 20% de adequação ao
desmame de TNE avaliando como desmame adequado, o
desmame gradativo a partir de dieta via oral liberada pela
fonoaudiologia em consistência que possa suprir as necessidades nutricionais e em todos os horários de refeições,
com uso de dieta cíclica noturna durante 3 dias e avaliada
quantitativamente a ingestão oral através do instrumento da
Avaliação da Ingestão Oral (AIO). Os percentuais de adesão
ao protocolo nos meses subsequentes foram de 33,33%, 50
%, 50%, 78,58 % e 88,88 %, nos meses de Fevereiro a Junho
respectivamente. Foi avaliada a presença de broncoaspiração nos pacientes que não foram aplicados ao protocolo,
onde 8,3 % dos pacientes que não realizaram o desmame
conforme preconizado broncoaspirou. Conclusão: Após
a implantação do protocolo, houve melhora progressiva e
significativa na adesão ao desmame preconizado, através
da difusão e comunicação com a equipe multiprofissional,
demonstrando a importância da conscientização da equipe,
da segurança do ponto de vista nutricional e pelo risco de
broncoaspiração em paciente que não possua condições de
realizar a transição das vias, demonstrando a importância
da instituição de um protocolo e comunicação entre equipe.

alimentares de indivíduos com diagnóstico de CCR e adultos
saudáveis, residentes no município de Cascavel, Paraná, Brasil.
Métodos: Foram incluídos pacientes com diagnóstico de
CCR, em tratamento a no máximo 12 meses, pareados com
os indivíduos controles (sem diagnóstico de doença intestinal).
O hábito alimentar foi avaliado utilizando um questionário de
frequência alimentar, validado para pacientes com CCR, e o
estilo de vida através de um questionário padronizado. Os
indivíduos foram submetidos a avaliação antropométrica (peso,
estatura, dobras cutâneas e circunferências), conforme critérios
padronizados pela OMS. Para a análise descritiva das variáveis
foram utilizadas médias, desvios-padrão e proporções. A associação entre diagnóstico e variáveis explicativas

foi testada pela
técnica de regressão logística e os coeficientes interpretados
em termos de odds ratios. Resultados: Foram incluídos 356
indivíduos com prevalência do gênero masculino (53,4%),
idade acima de 50 anos (81,7%) e atividade profissional
relacionada à agricultura (36,5%). 38,2% dos indivíduos com
CCR eram fumantes ou ex-fumantes, 15,7% apresentavam
diabetes tipo II e 41% hipertensão arterial. O excesso de peso
foi diagnosticado em 69,1% dos pacientes, sendo 53,3% com
sobrepeso e 15,7% obesidade. A ingestão calórica média
foi de 3.307,28±1.012,67 Kcal/dia para homens (Adj OR
12,56; 2,91-56,1; p<0,001) e 3.218,09±925,17 Kcal/dia
para mulheres (Adj OR 851,39; 61,93-11704; p<0,001),
sendo para ambos classificada como variável com potencial
carcinogênico. A ingestão de 5,21 mg de manganês/dia (Adj
OR 0,01; 0-0,1; p<0,001) e 480,21 mcg de folato (Adj OR
0,17; 0,03-0,89; p<0,001) apresentou efeito protetor para
o CCR em homens. Para as mulheres, magnésio (>376,91
mg/dia) e vitamina C (>293,88 mg/dia), OR 0; 0-0,07;
p<0,001 e OR 0,06; 0,01-0,52; p=0,044, respectivamente,
tiveram efeito protetor. A ingestão de ferro >35,49 mg/dia
apresentou-se como variável de risco para mulheres (OR 5,32;
1,03-27,46; p=0,011), salientando que a ingestão máxima
tolerável para este mineral é de 45 mg/dia. Conclusão: Em
pacientes do município de Cascavel-PR o estilo de vida e
hábitos alimentares foram relacionados ao diagnóstico de
CCR. O potencial carcinogênico ou protetor das variáveis
dietéticas foram diferentes entre os gêneros, com ênfase para
o ferro que se apresentou como variável de risco para a carcinogênese em mulheres mesmo em quantidades inferiores ao
limite máximo recomendado de ingestão.

EP005
PADRÃO ALIMENTAR E ESTILO DE VIDA DE PACIENTES
COM CÂNCER COLORRETAL: UM ESTUDO CASOCONTROLE EM CASCAVEL - PR
APRESENTADORES: RAQUEL GORETI ECKERT DREHER1; DANIELA
COELHO DOS SANTOS2; ANDRE WUST ZIBETTI2; KARINA BETTEGA FELIPE3; ROZANGELA CURI PEDROSA2.

1. UNIVEL/UFSC, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2. UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 3. UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.

EP006
PREVALÊNCIA DAS COMORBIDADES NÃO CARDIOVASCULARES EM PACIENTES HOSPITALIZADOS POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE
SAÚDE

Introdução: O câncer de cólon e reto (CCR) tem relevância
epidemiológica mundial, pois é a quarta principal causa de
morte por câncer. Sua incidência está aumentando rapidamente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. O
CCR é uma doença multifatorial influenciada por fatores
genéticos, ambientais, como a exposição a agroquímicos, e
estilo de vida, como tabagismo, hábitos alimentares, sobrepeso e obesidade. Objetivo: Avaliar o estilo de vida e hábitos

APRESENTADORES: JULIANA SANTOS BARBOSA1; LUCIANA VIEIRA
SOUSA ALVES1; JAMILLE OLIVEIRA COSTA1; CHRISLAYNE BARBOSA BISPO2; GRAZIELLE SILVA SANTOS2; LARISSA MARIA SOUZA
SANTOS2; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA1; ANTÔNIO
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CARLOS SOBRAL SOUSA1.

SMITH SOUZA; ÍCARO CAETANO SANTOS MACIEL.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
2. FACULDADE ESTÁCIO, ARACAJU - SE - BRASIL.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A ortorexia nervosa (ON) é um transtorno
alimentar no qual há uma preocupação excessiva em relação
à alimentação saudável, caracterizada pelo medo constante
do tipo de alimento que compõe a refeição. Gerando
atitudes que levam a uma exclusão social, devido ao estilo
de vida alimentar restritivo e também vetando alguns grupos
alimentares importantes. Os indivíduos com ON apresentam
preocupação exagerada com a qualidade dos alimentos,
sendo essa sua principal preocupação, restringindo ao
máximo o consumo destes que não sejam orgânicos e se
preocupam excessivamente com o seu modo de preparo
e origem da matéria-prima. Atualmente, a indústria da
beleza e culto ao corpo estão sendo visados principalmente
pelos jovens, havendo uma preocupação precoce com
a imagem corporal, levando-os cada vez mais cedo as
academias, dietas restritivas e obsessão pelo considerado
saudável. Objetivos: Identificar os indícios e associações a
ortorexia nervosa em estudantes universitários. Métodos: O
estudo será do tipo quantitativo e transversal, foram utilizados
97 estudantes, em sala de aula, do curso de nutrição de
uma universidade particular do estado de Sergipe, que se
voluntariaram a responder aos questionários. Os critérios de
inclusão estabelecidos são estudantes de nutrição que cursam
o primeiro, segundo período, e que estejam de acordo com
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Foram
excluídos candidatos que estavam nos demais períodos do
curso, que não tiveram adesão no preenchimento do TCLE
e no questionário Ortho-15. Após completar o termo de
consentimento livre e esclarecido os voluntários responderam o questionário com dados pessoais, dados sócios
demográficos, antropometria auto referida e Orto-15, este
é um questionário de identificação da ortorexia nervosa,
em sua versão traduzida e adaptada culturalmente para o
português. Os dados e informações que foram coletados
dos voluntários passaram por análise e foram observados a
tendência que os graduandos em nutrição têm a ortorexia
nervosa. Resultados: Os estudantes de nutrição tinham
idade média de 22,44 anos (DP ± 6,66), sendo 76,08% do
sexo feminino e 23,91% do sexo masculino. O IMC médio
dos avaliados foi de 22,97 kg/m² (DP ± 3,67) e, de acordo
com a classificação do estado nutricional, a maior parte
deles (60,0%) encontrava-se eutrófico, 25,0% apresentavam
excesso de peso, sendo 20,65% com sobrepeso, 3,26%
com obesidade I e 1,08% obesidade II. 8,69% estavam
em estado de desnutrição moderada. Discussão: Entre os
avaliados, 89,13% apresentaram comportamento alimentar
com tendência à ON, ou seja, score <40. Os resultados
obtidos nesta pesquisa corroboram com dados encontrados
na literatura. Foram incluídos alunos do 1º e 2º períodos do
curso de nutrição e excluídos aqueles que não aceitaram o
TCLE, que não responderam corretamente todas as questões

Introdução: a Insuficiência Cardíaca é responsável por um
número elevado de internações hospitalares. No entanto, não
se conhece detalhes sobre as características dos pacientes
hospitalizados nos serviços de saúde. Objetivo: analisar
a prevalência das comorbidades não cardiovasculares em
pacientes com insuficiência cardíaca na rede pública e
privada de saúde. Métodos: Estudo transversal com 146
pacientes com idade ≥ 18 anos admitidos com o diagnóstico
de IC em 4 hospitais de Aracaju-SE (1 Privados e 3 Públicos).
Trabalho integrante do estudo VICTIM-CHF. O histórico de
saúde foi obtido a partir de questionário padronizado. Foi
realizado a aferição de peso e altura para o cálculo do IMC,
classificados segundo OMS. Foram utilizados os testes Quiquadrado e Fischer, considerando p < 0,05. Resultados: A
maioria dos pacientes foram classificados, de acordo com
NYHA, em grau III e IV (83,4%) e foram atendidos pelo SUS
(61%). Avaliando a idade, o SUS foi responsável pelo maior
número de atendimentos a pacientes com idade < 60 anos
(61%) e a Rede Suplementar de Saúde (RSS) por pacientes
idosos (39%) (p=0,000). Em relação a renda, 88,1% dos
pacientes com renda inferior a 1 salário mínimo foram
atendidos pelo SUS enquanto 57,5% na Rede Suplementar
de Saúde (RSS). Em contrapartida na RSS houve predomínio
de pacientes idosos (39%) (p=0,000). As comorbidades
avaliadas foram: dislipidemia (43,4%), diabetes (39,6%),
desnutrição (20,4%) e sobrepeso/obesidade (50,5%),
depressão (16%), DPOC (11,2%), insuficiência renal (11,9%)
e câncer (6,3%). Avaliando as comorbidades entre os
pacientes do SUS e da RSS, respectivamente, foi observado
maior prevalência no SUS apenas para desnutrição (66,7%
vs. 33,3%; p=0,04) enquanto a maior prevalência na RSS foi
para câncer (22,2% vs. 77,8%; p=0,01) e DPOC (31,3% vs.
66,8%. p=0,01). Entretanto não foi observado diferença para
dislipidemia (53,2% vs. 69,1%; p=0,05), diabetes (56,1%
vs. 43,9%; p=0,257), sobrepeso e obesidade (59,6% vs.
40,4%; p=0,28), depressão (52,2% vs. 47,8%; p=0,30) e
insuficiência renal (47,1% vs. 52,9%; p=0,19). Conclusões:
diferente do esperado não houve diferença significativa
em relação a maioria das comorbidades entre os tipos de
serviço de saúde. A menor renda comumente associada ao
SUS e a piores condições de saúde não teve influência para
as comorbidades, a exceção da desnutrição, que apesar de
muito relatada na literatura ainda é muito subnotificada.

EP007
PROPENSÃO A ORTOREXIA NERVOSA EM ESTUDANTES
DE NUTRIÇÃO
APRESENTADORES: ANNE KETILLY SANTOS MONTEIRO; ANTONIO VANDERLEY SANTANA OLIVEIRA; VICTÓRIA JOHANNA
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e estudantes de outros cursos.

pelo AFP. Dessa forma, o AFP deve-se ser mais estudado
nessa população visto a relevância para prognostico e
desfechos clínicos negativos.

EP008
ÂNGULO DE FASE PADRONIZADO COMO PREDITOR
DO ESTADO NUTRICIONAL EM MULHERES COM LÚPUS
ERITEMATOSO SISTÊMICO

EP009
ÂNGULO DE FASE PADRONIZADO E SUA RELAÇÃO COM
PARÂMETROS ANTROPOMETRICOS E INFLAMATÓRIOS
EM MULHERES PORTADORAS DE LÚPUS ERITEMATOSO
SISTÊMICO

APRESENTADORES: ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES1;
ELIEIDE SOARES DE OLIVEIRA2; MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO3;
ANA LETÍCIA PEREIRA ANDRADE3; THAMARA MARTINS SILVA3;
GILMARA PERES RODRIGUES3; ISLANNE LEAL MENDES3; MARIA
DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS3.

APRESENTADORES: ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES1;
ELIEIDE SOARES DE OLIVEIRA2; MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO3; THAMARA MARTINS SILVA3; GILMARA PERES RODRIGUES3;
ISLANNE LEAL MENDES3; MARIA DO CARMO DE CARVALHO E
MARTINS3.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.

Introdução: O ângulo de fase (AF) é uma medida capaz
de refletir a integridade das membranas celulares e a
distribuição hídrica entre os meios celulares, sendo interpretado como indicador do estado de saúde. Além disso,
têm sugerido que o AF está associado a alterações no
estado nutricional, podendo ser utilizado como ferramenta
para o diagnóstico nutricional. Objetivo: Avaliar o ângulo
de fase como preditor do estado nutricional em mulheres
portadoras de lúpus eritematoso sistêmico (LES). Métodos:
Estudo transversal, realizado com 23 mulheres diagnosticadas com LES e atendidas no ambulatório de um Hospital
Universitário. Foram avaliados peso (kg) e altura (m), utilizando balança digital portátil e antropômetro graduado,
para determinação do estado nutricional através do índice
de massa corporal (IMC). A análise do AF foi realizada por
bioimpedância elétrica utilizando-se o aparelho de Bioimpedância Elétrica Segmentar Direta Multifrequência (DSMBIA) s10 Inbody® portátil, tetrapolar com oito eletrodos. O
ângulo de fase padronizado (AFP) foi alcançado pelo valor
corrigido pelo desvio padrão considerando idade e sexo.
A análise estatística foi realizada por método descritivo. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário do Piauí (88097118.9.0000.8050)
e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A média de idade
dos pacientes foi de 34,5 ± 11,4 anos com 65,2% com
etnia parda e 75% possuíam ensino médio completo.
Observou-se que a média do IMC foi 27,7 ± 3,7 kg/m²
demonstrando excesso de peso, no entanto, é um parâmetro
que não reflete a distribuição corporal. O aumento do peso
corporal pode ser influenciado pela terapia medicamentosa
dessa população. A média de AFP foi de -1,23 ± 0,67
considerado risco (56,5%; n=13) o que pode ser explicado
pela menor quantidade massa muscular entre mulheres.
Evidenciou-se ainda elevado % gordura corporal (36%)
nessa população. Conclusão: Conclui-se que as mulheres
estudadas apresentavam IMC de excesso de peso e risco

Introdução: O ângulo de fase (AF) está associado a alterações no estado nutricional, podendo ser utilizado como
ferramenta para diagnóstico nutricional. Além disso, tem
sido interpretado como indicador de prognóstico e preditor
de sobrevida em algumas situações clínicas. Objetivo:
Relacionar o ângulo de fase padronizado com parâmetros
antropométricos e inflamatórios em mulheres portadoras de
lúpus eritematoso sistêmico (LES). Métodos: Estudo transversal, realizado com 23 mulheres diagnosticadas com LES
e atendidas no ambulatório de um Hospital Universitário.
Foram avaliados peso (kg) e altura (m), utilizando balança
digital portátil e antropômetro graduado, para determinação
do estado nutricional através do índice de massa corporal
(IMC). A circunferência da cintura (CC) foi aferida com
auxílio de fita inelástica e classificada de acordo com as
normas vigentes. Os marcadores inflamatórios, valor de
hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR), foram
obtidos nos prontuários dos participantes. A análise do AF foi
realizada por bioimpedância elétrica utilizando-se o aparelho
de Bioimpedância Elétrica Segmentar Direta Multifrequência
(DSM-BIA) s10 Inbody® portátil, tetrapolar com oito eletrodos.
O ângulo de fase padronizado (AFP) foi alcançado pelo
valor corrigido pelo desvio padrão considerando idade e
sexo. Para análise estatística aplicou-se o teste Shapiro- Wilk
para normalidade dos dados e correlação de Pearson para
amostras paramétricas e Spearman, para amostras não
paramétricas, com nível de significância de p< 0,05. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário do Piauí (88097118.9.0000.8050)
e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A média de idade
dos pacientes foi de 34,5 ± 11,4 anos. Observou-se que a
média do IMC foi 27,7 ± 3,7 kg/m² demonstrando excesso
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de peso, no entanto, é um parâmetro que não reflete a
distribuição corporal. A CC a média foi de 88,5 ± 10,8
cm o que evidencia, a presença de adiposidade abdominal
e risco cardiometabólico. A média de AFP foi de -1,23 ±
0,67 considerado risco podendo ser explicado pela menor
quantidade massa muscular entre mulheres e elevado %
gordura corporal (36%). Quando correlacionados AFP com
parâmetros antropométricos e marcadores inflamatórios
não houveram diferenças estatisticamente significativas
(p>0,05) podendo o tamanho amostral pode ter interferido
em resultados mais consistentes. Conclusão: Conclui-se
que as mulheres estudadas apresentam risco pelo AFP e não
houve correlação deste com parâmetros antropométricos
e inflamatórios. Considerando a importância clínica desse
indicador, novos estudos com maior tamanho amostral, são
necessários para ampliar a discussão dessa temática.

pode agravar esse estado, pois leva o organismo a diversas
alterações, afetando a saúde e estado nutricional do idoso.
Dessa forma, a implantação de triagem e avaliação nutricional para detectar risco nutricional de pacientes idosos
permite que intervenções possam ser feitas precocemente,
tornando-as mais eficientes e colaborando para a evolução
positiva do paciente.

EP011
CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE PROGNÓSTICO NUTRICIONAL COM O PROGNÓSTICO DO PACIENTE COM
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
APRESENTADORES: LUCIANA VIEIRA SOUSA ALVES1; JULIANA
SANTOS BARBOSA1; JAMILLE OLIVEIRA COSTA1; GRAZIELLE SILVA
SANTOS2; LUANA CHAVES DOS SANTOS2; VANESSA DE OLIVEIRA
SANTANA2; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA1; ANTÔNIO
CARLOS SOBRAL SOUSA1.

EP010
AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL DE IDOSOS
HOSPITALIZADOS EM UM HOSPITAL PARTICULAR DE
CASCAVEL, PR

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
2. FACULDADE ESTÁCIO, ARACAJU - SE - BRASIL.

APRESENTADORES: RAFAELA BEATRIZ MENEGUSSO1; MARIANELA
DIAZ URRUTIA1; VANESSA GIRALDI2.

Introdução: A desnutrição é um achado comum entre
pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e indica um
prognóstico desfavorável. A IC às vezes é complicada pela
desnutrição, que tem sido associada a um pior prognóstico
desses pacientes. Portanto, a avaliação do estado nutricional
é recomendada no tratamento da IC e a intervenção nutricional precoce pode levar a melhores desfechos. Não existe
um padrão ouro determinado para a triagem nutricional
desses pacientes, sendo importante investigar qual o melhor
método. O índice de prognóstico nutricional (PNI) tem sido
usado para avaliar o estado nutricional em pacientes com
várias doenças e é fácil de calcular, uma vez que requer
apenas o nível de albumina sérica e contagem de linfócitos.
Objetivo: Avaliar a correlação do índice de prognóstico
nutricional com o prognóstico do paciente com insuficiência
cardíaca descompensada. Métodos: Trata-se de um ensaio
transversal que faz parte do Registro de Insuficiência Cardíaca
“VICTIM-CHF”, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
(C.A.A.E: 87651117.8.0000.5546). A coleta de dados foi
realizada com pacientes admitidos e diagnosticados com IC
em 3 hospitais da rede pública e 1 da privada. Os dados de
albumina, contagem de linfócitos, permanência hospitalar e
morte intra-hospitalar foram coletados nos prontuários hospitalares. Dados sócio demográficos (gênero e idade), antropométricos (peso, altura, IMC e PCT), triagem nutricional (NRS)
e capacidade funcional (NYHA) foram coletados por meio
de um questionário desenvolvido especificamente para este
estudo. O PNI é calculado da seguinte forma: 10 × albumina
sérica (g/dL) + 0,005 × contagem de linfócitos (mm3). Os
pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a
PNI: PNI elevado (PNI <35, n = 12) e PNI baixo (PNI ≥ 38,
n = 27). Resultados: Foram avaliados 38 pacientes, sendo

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2.
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, CASCAVEL - PR - BRASIL.
Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico
que ocorre associado a alterações no organismo e maior
vulnerabilidade a fatores intrínsecos e extrínsecos. Ao ser
hospitalizado, o risco de desnutrição de indivíduos idosos
aumenta rapidamente e essa condição pode levar a diversas
complicações de saúde, incluindo alterações do sistema
imune e perda de massa muscular, além de aumentar período
de hospitalização. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de
idosos, com 60 anos ou mais, de um hospital particular na
cidade de Cascavel, Pr. Métodos: Para avaliação foi utilizado
a Mini Avaliação Nutricional MNA®, ferramenta desenvolvida
para identificar pacientes idosos com risco de desnutrição
ou já desnutridos. Esta é dividida em duas etapas, que no
fim geram um escore classificado em estado nutricional
normal, em risco de desnutrição e desnutrido. A ferramenta
foi aplicada a indivíduos acima de 60 anos, totalizando uma
amostra de 193 pessoas. Resultados: Como resultados
foram obtidos os seguintes dados: estado nutricional normal
= 32,65%; risco de desnutrição = 56,9%; desnutrido =
10,3%. Discussão: No presente estudo verificou-se que
há prevalência de indivíduos idosos que estão em risco de
desnutrição (56,9%) ou já desnutridos (10,3%). O estado
nutricional pode ser influenciado por diversas patologias,
sendo o paciente idoso considerado mais suscetível à desnutrição, já que o aumento da idade pode estar relacionado
a um estado nutricional deficitário. O processo de doença
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a maior parte do gênero masculino (57,9%), NYHA 3 e 4
(36,8% e 50%), com idade média de 67 anos. De acordo
com a avaliação do estado nutricional pelo IMC a maior
parte dos indivíduos não está desnutrido (80%). Porém, ao
avaliar a NRS, a maior parte apresentou desnutrição (63,6%).
Avaliando o PNI, a maior parte da amostra (69,2%) apresentou um baixo índice. Associando o PNI com tempo de
internação e mortalidade hospitalar, quanto menor o índice,
maior a mortalidade (80%) e maior o tempo de internação
(66,7%), porém sem significância estatística. Conclusão: A
partir da presente investigação não foi possível associar o PNI
com o IMC ou com a desnutrição avaliada pela NRS. Além
disso, apesar de constatar uma tendência do menor PNI com
um pior prognóstico, não houve diferença estatística. Dado
resultado pode ser devido ao baixo número de pacientes
na amostra, sendo interessante estudar o índice com uma
amostra maior, visto que outros estudos na literatura consideram o PNI uma ferramenta rápida para a avaliação do
estado nutricional de pacientes em emergências.

Através desse modelo foi possível estimar o odds ratio (OR).
Resultados: Dos 399 pacientes avaliados a idade média
foi 68,75 ± 6,96 anos. Destes, 14, 7% foram homens (n=
73), 77, 7% mulheres (n= 326). A prevalência de sarcopenia
foi de 19,4% (n=77, sendo 56 mulheres e 21 homens)
da população total, segundo EWGSOP. De acordo com o
SARC- F, a prevalência de sarcopenia foi de 17,5% (n=70,
sendo 65 mulheres 5 homens). Quedas ocorreram com maior
frequência nos pacientes sarcopênicos identificados pelo
SARC-F (38,69%), do que em indivíduos não-sarcopênicos
identificados pelo mesmo questionário (12,9%). Em modelo
de risco ajustado por atividade física e suplementação, o
diagnóstico de sarcopenia pelo SARC-F identificou pacientes
com maior risco de quedas (OR= 4,87; IC 95%= 2,49-9,53,
p-valor < 0,001). Conclusão: O diagnóstico de sarcopenia
pela ferramenta SARC-F foi associado a maior risco para
ocorrências de quedas em idosos.

EP013
ESTRATIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PERFIL NUTRICIONAL
DE PACIENTES COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DA SARCOPENIA E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

EP012
DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA EM IDOSOS E SUA
RELAÇÃO COM RISCO DE QUEDA

APRESENTADORES: CAMILA BRANDÃO BUENO; CLAUDIA
CAMPOS VIANNA; GRAZIELA RETZLAFF; ANNA CAROLINA BRUM
PORTILHO MARTINEZ; SABRINA BASTOS FRANCO.

APRESENTADORES: ANA CAROLINA COSTA VICEDOMINI; DAN
L. WAITZBERG; NATALIA V. MAGALHÃES; NATALIA C. LOPES;
DOUGLAS CERQUEIRA FERDINANDO; ALEXANDRE LEOPOLD
BUSSE; WILSON JACOB FILHO; GILIANE BELARMINO DA SILVA.

HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
(FMUSP), SÃO PAULO - SP - BRASIL.

Objetivo: Identificar o perfil nutricional de pacientes idosos
na admissão para internação em um hospital universitário do
Rio Grande do Sul, com ênfase na prevenção da sarcopenia
e recuperação do estado nutricional. Métodos: Estudo observacional, transversal e retrospectivo, com coleta e análise de
dados dos prontuários de pacientes idosos admitidos em uma
unidade de internação SUS de um Hospital Universitário do
Rio Grande do Sul, no período de maio a junho de 2019. O
Perfil nutricional dos pacientes foi obtido através da Triagem
Nutricional Nutritional Risk Screening - NRS 2002, aplicada
em até 72 (setenta e duas) horas após a internação do
paciente, do Índice de Massa Corporal (IMC) e da Circunferência da Panturrilha (CP). Utilizou-se como critério de
exclusão: Pacientes críticos, amputados, pacientes com idade
inferior a 60 (sessenta) anos e demais impossibilitados de
realizar a triagem nutricional. Os dados da NRS-2002, IMC
e CP foram extraídos dos formulários de avaliação nutricional
preenchidos na rotina assistencial. Resultados: A amostra
de 56 pacientes foi composta de 33 (58,9%) mulheres e
23 (41,1%) homens, com idade média de 71 ± 8 anos. O
método de triagem nutricional (NRS-2002) detectou maior
número de pacientes com risco nutricional (57,1%). A classificação do estado nutricional segundo o IMC apontou
uma prevalência de 46,4% de excesso de peso e 33,9%
de eutrofia. A classificação da CP, identificou que 91,3%

Introdução: A sarcopenia atinge aproximadamente 20%
da população idosa e está relacionada a maior risco de
quedas em idosos. O SARC-F é uma ferramenta de triagem
da sarcopenia de baixo custo, porém, sua capacidade em
prever desfechos clínicos negativos, como queda, ainda não
foi avaliada. Objetivo: Avaliar a capacidade do SARC-F em
diagnosticar sarcopenia e seu valor prognóstico em prever
quedas em pacientes idosos. Métodos: 399 idosos foram
submetidos à avaliação segundo o Consenso Europeu para
diagnóstico de sarcopenia (EWGSOP) com uso de absorciometria radiológica de dupla energia (DXA) para estimativa
da massa muscular, força do aperto de mão (FAM) por
dinamometria para avaliação da força muscular e teste de
velocidade de marcha para desempenho físico em pacientes
idosos. O questionário SARC-F foi aplicado e a prevalência
de sarcopenia foi comparada ao método de referência, bem
como foi investigada a sua relação com a ocorrência de
quedas. A ocorrência de quedas foi acompanhada mensalmente, por ligações telefônicas, durante o período de um
ano do estudo. Para análise do valor prognóstico em prever
quedas do SARC-F foi utilizado regressão logística múltipla
controlada por atividade física e uso de suplementação.
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dos homens apresentam adequação e 21,2% das mulheres
apresentam perda de massa muscular. A comorbidade
mais frequente foi a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
presente em 66% (p=37) da amostra. Conclusão: O perfil
nutricional dos pacientes estudados foi caracterizado por
uma prevalência significativa de idosos com risco nutricional, segundo a NRS-2002, e concomitantemente por
excesso de peso, segundo o IMC. A CP, que de acordo
com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a medida
mais sensível da massa muscular nos idosos, mostra uma
alta prevalência de adequação. A desnutrição proteico
calórica é uma realidade em nossos hospitais, mas estudos
recentes têm mostrado que o Brasil, assim como outros
países em desenvolvimento, está passando por uma transição nutricional, devido à má-alimentação. Ao mesmo
tempo em que há uma redução dos casos de desnutrição,
são observadas prevalências crescentes de excesso de peso,
contribuindo com o aumento das doenças crônicas não
transmissíveis, o que vem de acordo com os achados deste
estudo. Desta forma, observou-se que a utilização de mais
de um método de triagem nutricional é de grande importância na prática clínica, para que possamos detectar o risco
nutricional e implementar uma terapia nutricional adequada.

foram avaliados no momento pré transplante: antes do
regime de condicionamento e no dia anterior (D-1) ao
TMO; e no pós transplante: pós-imediato compreendido por
48-72h pós TMO, e repetido a cada 7 dias por 3 semanas.
As avaliações realizadas foram: Avaliação Global Subjetiva
(AGS) e calorimetria indireta (CI). A análise estatística foi
realizada no software Statistical Package for Social Science
(SPSS), versão 19.0. O nível de significância adotado foi de
5% p<0,05) e intervalo de confiança de 95%. Resultados:
Parcialmente, dos 16 pacientes avaliados até esta data, a
maior parte foi homem (62,5%), com idade entre 18 e 59
anos de idade (62,5%), e diagnóstico principal mieloma
múltiplo (31,25%). Quanto a modalidade de transplante, 8
foram autólogos, 7 alogênicos aparentados, e 1 alogênico
não aparentado. A média do gasto energético mensurada na
admissão foi de 1516kcal (±359), e observou-se aumento
de cerca de 10% no D+10 (1704kcal/±321). Não houve
diferença significativa do gasto energético entre pacientes das
modalidades autólogo e alogênico. Conclusão: O aumento
do gasto energético dos pacientes submetidos ao transplante
de medula óssea ocorre no D+10, compatível com o período
de ressíntese e enxertia medular, ratificando a necessidade
de acompanhamento e avaliação nutricional para suprir as
necessidades energéticas do paciente neste período.

EP014
IMPACTO DO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO
GASTO ENERGÉTICO DE PACIENTES ONCO-HEMATOLÓGICOS

EP015
PERDA DE PESO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: PREVALÊNCIA E PROGNÓSTICO RELACIONADOS AO SEXO,
IDADE, LOCALIZAÇÃO DO TUMOR E SINTOMAS DE
IMPACTO NUTRICIONAL

APRESENTADORES: IZABELLA BARBOSA VIEIRA1; MARCELO
VICTOR TEIXEIRA DA SILVA1; CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA2;
BETHÂNIA VIEIRA LOURENÇO3; MARIA ISABEL TOULSON DAVISSON CORREIA2; SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO1.

APRESENTADORES: DALTON LUIZ SCHIESSEL1; AMANDA KAMITANI GÓIS ORRUTÉA1; SABRINA EDUARDA DA SILVA1; MARIANA
ABE VICENTE CAVAGNARI1; CARYNA EURICH MAZUR1; DIOGO
DEQUECH GAVARRETE2; LINDSAY BAINCA BUZATO ANTUNES
ANDRADE2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE MG - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLINICAS / UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS (HC-UFMG), BELO HORIZONTE - MG - BRASIL;
3. HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG / UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS (HC-UFMG), BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, GUARAPUAVA PR - BRASIL; 2. HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO,
GUARAPUAVA - PR - BRASIL.

Introdução: Estudos sugerem que pacientes oncológicos
tem o gasto energético aumentado, no entanto, deve-se
avaliar conforme a particularidade de cada neoplasia, pois
o tumor pode ser hiper, normo ou hipometabólico. O diagnóstico e a intervenção nutricional precoce podem reduzir
complicações, aumentar as chances de êxito do tratamento,
e diminuir o tempo de permanência hospitalar. Objetivo:
Avaliar as alterações do Gasto Energético em Repouso
(GER) de pacientes submetidos ao TMO, nos períodos pré
e pós transplante. Métodos: Trata-se de estudo prospectivo
transversal, no setor de Transplante de Medula Óssea do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (HC-UFMG). Pacientes com idade igual ou superior a
15 anos, de ambos os sexos foram incluídos. Os participantes

Introdução: O câncer causa alterações no estado físico,
inflamatório e metabólico do indivíduo aumentando as
demandas nutricionais como a presença de Sintomas de
Impacto Nutricional (SIN) provocando a redução da ingestão
e absorção de nutrientes, podendo levar desnutrição. A
desnutrição relacionada ao câncer está presente em 25 a
70 % dos pacientes e é associada como resultados adversos
funcionais, clínicos e mortalidade. A associação proposta
por Martin et. al (2015) no Esquema de Grade (0-4) revelou
relação entre o IMC e a perda de peso em predizer sobrevida
global. Objetivo: Avaliar a prevalência e predizer a perda
de peso relacionada ao câncer, ao Esquema de Grade e aos
SIN. Métodos: Foram coletados dados socioeconômicos,
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localização e antropométricos de 2012 a 2018, de prontuários da primeira consulta nutricional de pacientes oncológicos
em clínica vinculada ao SUS na cidade de Guarapuava-PR.
O desfecho primário foi determinar a prevalência de % de
perda de peso (%PP), desnutrição, SNI através de estatística descritiva. Pela classificação do Esquema de Grade
foi determinado o prognóstico pela análise de Regressão
Logística Multinomial (RLM) sendo a categoria de referência
a Grade 0 para determinar o Odds Ratio (OR) univariada
e multivariada (ajustado para Idade, sexo e patologias)
realizadas no programa SPSS® 22 com significância de
p<0,05. Resultados: A amostra total foi de 1164 pacientes
sendo 55,8% mulheres e 44,2% homens. A média da idade
foi 56,9 anos, peso usual foi 70,4kg e o peso na primeira
consulta foi 65,5kg, com respectivos IMC 25,9 kg/m² e 24,1
kg/m² e o %PP médio 6,7% sendo que 57,4% dos pacientes
apresentaram perda de peso. O diagnóstico do IMC usual
9,0% e subsequentemente 21,6% dos pacientes foram
classificados em baixo peso. Com relação à localização do
câncer: Mama 290(24,9%) e %PP 0,43%, Ap. Rep. Masculino
60(5,2%) e %PP 2,0%, Ap. Rep. Feminino 112(9,6%) e %PP
5,3 %, Linfoma 55(4,7%) e %PP 6,3%, Outros 111(9,5%)
e %PP 6,9%, Pulmão140(12,0%) e %PP 9,4%, Cabeça e
Pescoço 113(9,7%) e %PP 10,5%, Colorretal 84(7,2%) e
%PP 10,3%, Estômago 90(7,7%) e %PP 13,7%, Esôfago
85(7,3%) e %PP 14,0%, Pâncreas 24(2,1%) e %PP 16,1%.
Os principais SIN foram: xerostomia (51,0%), dor abdominal
(23,0%), constipação (21,7%), náusea (15,3%) e alteração
do paladar (10,5%). Para a RML na análise univariada para
as variáveis, Idade (grade 1 a 4), sexo (grade 1 a 4), todas
as patologias (grade 3 a 4) e os SIN Xerostomia, Dor Abdominal, Constipação, Náuseas, Alteração paladar, Alteração
Olfato, Esofagite, Disfagia, Vômito e Anorexia (grade 4) e
para a análise multivariada todas as patologias (grade 3 a
4) apresentaram significativo OR para a variável. Discussão:
Antes da quimioterapia a perda de peso e a desnutrição
estão presentes. A localização do câncer e a presença dos
SIN aumentam a chance dos pacientes serem classificados
na grade 3 e 4, levando estes pacientes a um pior estado
nutricional e contribuindo para os resultados adversos.

A vitamina D além de ser essencial para saúde óssea, o seu
baixo nível está associado a doenças crônicas como diabetes
tipo 2, câncer, doenças cardiovasculares, auto-imunes e
outras condições clínicas. Objetivo: Determinar a frequência
de deficiência de vitamina D e sua relação com medidas
antropométricas de adiposidade em adolescentes atendidos
em um ambulatório de atenção secundária de um Hospital
Universitário no Rio de Janeiro. Métodos: Trata-se de um
estudo transversal realizado com 125 adolescentes brasileiros
com idade entre 12 e 18 anos de ambos os sexos. A concentração sérica de vitamina D foi classificada como deficiente
quando < 20 ng/mL. Foram avaliadas medidas de peso,
estatura, perímetro do pescoço, perímetro da cintura como
mediadas de adiposidade. A correlação entre a vitamina D
com as variáveis estudadas foi realizada através do coeficiente de correlação de Pearson. As análises de regressão
linear foram usadas para verificar a associação entre hipovitaminose D com as medidas de adiposidade. Os dados foram
analisados no Statistical Software for Professionals e todas as
análises estatísticas usaram um erro alfa de 5% . Resultados:
Foram avaliados 125 adolescentes, sendo 40,8% do sexo
masculino e 59,2% do sexo feminino, com média de idade
de 15,19 anos ± 1,65. A prevalência de hipovitaminose D
foi de 41,6% e 48% dos adolescentes foram classificados
como obesos. De acordo com a concentração sérica, o
grupo com deficiência de vitamina D apresentou maior
frequência do sexo feminino (n=29; 55,8%), cor da pele
negra (n=22; 46,8%), indivíduos inativos (n=29; 55,8%), e
com diagnóstico nutricional de obesidade (n=32;61,6%). A
média mais elevada de perímetro do pescoço (média: 36,1cm
versus 34,7cm) e perímetro da cintura (média: 89,4cm
versus 83,8cm) foi encontrada no grupo com deficiência de
vitamina D. Os níveis séricos de vitamina D apresentaram
uma correlação inversa com medidas antropométricas de
adiposidade, como o perímetro do pescoço (r = -0,22; p
= 0,01) e perímetro da cintura (r = -0,19; p = 0,04). A
regressão linear revelou também essa relação mesmo após
ajuste por sexo e idade, mas somente o perímetro do pescoço
manteve associação após ajuste por sexo, idade, cor da
pele e atividade física (β = -0,42; P = 0,03). Discussão: A
Hipovitaminose D é altamente prevalente entre os adolescentes e o perímetro do pescoço foi associado a baixos níveis
de vitamina D em adolescentes. Dessa forma, pode ser
considerado como um indicador antropométrico adequado
para identificar associação com os níveis deficiência de
vitamina D e consequentemente, risco de doenças crônicas
na adolescência e posteriormente, na vida adulta, visto que
se mostrou capaz de predizer baixos níveis de vitamina D em
adolescentes, independente do sexo, idade, cor da pele e
nível de atividade física.

EP016
PERÍMETRO DO PESCOÇO COMO PREDITOR DE NÍVEIS
DE VITAMINA D EM ADOLESCENTES
APRESENTADORES: CAMILA APARECIDA GOMES MAIA1; ISABELA
PEREZ ALVES1; STEPHANIE GIANNINI SILVA2; DENISE TAVARES
GIANNINI1.

1. HUPE/NESA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UERJ, RIO DE
JANEIRO - RJ - BRASIL.

EP017
RELAÇÃO ENTRE PERÍMETRO DO PESCOÇO E FATORES DE
RISCO CARDIOMETABÓLICOS EM ADOLESCENTES

Introdução: O aumento prevalência de obesidade ocorre
simultaneamente a deficiência de vitamina D em adolescentes.
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associações mantiveram-se após ajuste por sexo e idade.
Discussão: Há uma relação entre a medida do perímetro
do pescoço, o acúmulo de gordura visceral abdominal,
alteração de perfil lipídico e de pressão arterial, fortalecendo
a utilização do perímetro do pescoço como preditor de risco
cardiometabólico em adolescentes.

APRESENTADORES: ISABELA PEREZ ALVES1; CAMILA APARECIDA
GOMES MAIA1; STEPHANIE GIANNINI SILVA2; DENISE TAVARES
GIANNINI1.

1. UERJ/NESA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UERJ, RIO DE
JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: As medidas antropométricas constituem o
grupo de métodos mais utilizados na mensuração de
gordura corporal por serem de baixo custo, reprodutíveis e
não invasivos. Porém, índice de massa corporal não permite
avaliar a distribuição de gordura nos compartimentos
corporais. A medida do perímetro da cintura é influenciada
pela distensão abdominal pós prandial e pelos movimentos
respiratórios, além das limitações da adolescência que
incluem a ausência de metodologia padrão para aferição
e pontos de corte para esta faixa etária, e a dificuldade de
aferição, principalmente relacionada a fatores psicológicos
neste grupo populacional, uma vez que expressam constrangimento ao deixar o abdômen exposto. Portanto, perímetro
do pescoço surge como uma medida antropométrica alternativa, simples, prática e consistente, que reflete o acúmulo
de gordura na parte superior do corpo. Objetivo: Avaliar a
relação do perímetro do pescoço com os principais fatores
de risco cardiometabólicos em adolescentes atendidos
no ambulatório secundário de um Hospital Universitário.
Métodos: Trata-se de um estudo do tipo transversal, realizado com uma amostra de conveniência constituída de
adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 12 e 18
anos. Os adolescentes foram submetidos à avaliação antropométrica, incluindo perímetro do pescoço e perímetro da
cintura, avaliação bioquímica e aferição de pressão arterial.
Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para
avaliar a correlação entre as variáveis e a regressão linear
para avaliar a associação entre elas. Os dados foram analisados no Statistical Software for Professionals. Resultados:
A medida do perímetro do pescoço apresentou correlação
significativa com a maioria dos parâmetros avaliados,
exceto com as variáveis de perfil glicídico. Essas correlações mostraram-se mais fortes com peso corporal (r=0,83;
p<0,001) perímetro da cintura (r=0,82; p<0,001), e índice
de massa corporal (r=0,75; p<0,001), moderada com
pressão arterial sistólica (r=0,48; p<0,001 e diastólica
(r=0,39; p<0,001), baixa com colesterol total (r=0,20;
p=0,01), LDL (r=0,23; p=0,00), triglicerídeos (r=0,17;
p=0,03) e negativa com o HDL (r= -0,25; p<0,001). A
regressão linear mostrou associação significativa entre o
perímetro do pescoço e as variáveis peso corporal (β=0,13;
p<0,001), índice de massa corporal (β=0,39; p<0,001),
perímetro da cintura (β=0,19; p<0,001), colesterol total
(β=0,02; p=0,01), LDL (β=0,03; p<0,003), triglicerídeos
(β=0,01; p=0,03), pressão arterial sistólica (β=0,13;
p<0,001 e diastólica (β=0,13; p<0,001), e uma relação
significativa e inversa com HDL (β=-0,07; p<0,001). Estas

EP018
APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ACELERAÇÃO DA
RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA EM CIRURGIAS DE
COLECTOMIA E RETOSSIGMOIDECTOMIA – EXPERIÊNCIA
DE HOSPITAL TERCIÁRIO
APRESENTADORES: CAROLINE SCHARDONG BOLIGON1; FERNANDA MATOS FEIJÓ1; MARCELO CAMPOS APPEL DA SILVA1;
MARA REGINA SANTOS DA SILVA2.

1. HOSPITAL MÃE DE DEUS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. HOSPITAL MAE DE DEUS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.
O objetivo do presente trabalho foi comparar a resposta de
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos seguindo
ou não um protocolo de aceleração da recuperação pósoperatória em um projeto piloto.Foi realizada revisão de
prontuários de pacientes que internaram para realização de
procedimentos de colectomia e retossigmoidectomia entre
os anos de 2016 e 2017 e divididos em dois grupos (intervenção n= 30 e controle n= 46), totalizando 76 pacientes.
Os pacientes do grupo intervenção foram aqueles submetidos
ao protocolo multimodal de aceleração da recuperação
pós-operatória. Para ambos os grupos foram pesquisados os
dados antropométricos, tempo de internação, desfecho, taxa
de reinternação e custo hospitalar para cada paciente. Foram
achados em relação ao tempo de internação uma mediana
de tempo de internação de 6,5 dias, e os controles, 13,5
dias. Observou-se diferença estatisticamente significativa
entre casos e controles em relação ao tempo de internação
p=0,0001. Em relação a reinternação em 30 dias após alta,
os casos (pacientes que tiveram a intervenção) apresentaram
5,3x menos chances de reinternar em 30 dias, ou seja, a
utilização do protocolo sugere ser um fator de proteção para
reinternação (p= 0,02).Em relação aos custos, os casos
apresentaram uma mediana de custo de R$ 15.493,91 e
os controles, R$ 25.929,19. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre casos e controles em relação
aos custos, p=0,0036. Sendo assim, os casos tiveram um
custo 8,49x menor em relação aos controles.Os pacientes
que sofreram a intervenção do protocolo multimodal de
aceleração da recuperação pós-operatória apresentaram
menos tempo de internação, menos taxa de reinternação
em 30 dias e menor custo hospitalar. Para estudos futuro,
parearemos casos e controles para que sejam mais comparáveis quanto a idade.
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EP019
AVALIAÇÃO DE SARCOPENIA POR TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA NA PREDIÇÃO DE MORBIMORTALIDADE PÓS OPERATÓRIA

APRESENTADORES: RAQUEL SUSANA MATOS DE MIRANDA
TORRINHAS; MARCIA DE SOUZA ANTUNES; DAN L. WAITZBERG;
ALWEYD TESSER DE MORAIS; RONALDO SOUSA OLIVEIRA FILHO;
ERIKA MIDORI TAMANAHA; FELIPE GARCIA GUTIERRES APROBATO; ELIZABETH APARECIDA FERRAZ DA SILVA TORRE.

APRESENTADORES: GIANCARLO JORIO ALMEIDA; PEDRO
PORTARI; GUILHERME RAVANINI; ISABELA TEIXEIRA E BORGES.

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,
SÃO PAULO - SP - BRASIL.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - UNIRIO, RIO DE
JANEIRO - RJ - BRASIL.

Introdução: Infusão de emulsões lipídicas contendo óleo de
peixe (FOLE) como fonte de ácidos graxos poli-insaturados
(PUFA) ômega(n)-3 é uma potencial estratégia para o
tratamento adjuvante de pacientes cirúrgicos em terapia
nutricional parenteral, com o propósito principal de atenuar
as consequências negativas da resposta imunológica pósoperatória. Melhoras de marcadores da função imunológica
e infamatórios são relatadas nessa população após infusão
de FOLE, mas nem sempre estas se acompanham de
melhores desfechos clínicos. Razões para benefícios clínicos
limitados após infusão de FOLE podem incluir tempo insuficiente da suplementação para que pacientes cirúrgicos se
beneficiem integralmente de suas propriedades imunomoduladoras. Diretrizes da área de nutrição clínica especializada
não incluem recomendações específicas sobre o tempo de
infusão necessário para esse fim. Objetivo: Com a intenção
de contribuir com dados que norteiem protocolos de suporte
nutricional especializado, avaliamos o perfil de PUFA em
diferentes amostras biológicas e períodos após o término
da infusão de FOLE. Métodos: Após 5 dias de adaptação
em gaiolas metabólicas, 78 ratos machos Lewis (300-450
g) alimentados com dieta padrão foram sacrificados (BC,
controle basal) ou tiveram apenas cateterismo venoso
central (SC, controle cirúrgico) ou também receberam 72
-hora de infusão de uma emulsão lipídica de controle sem
óleo de peixe (MCT/LCT) ou FOLE (MCT/LCT/FO). Após
o período correspondente ao final da infusão, esses ratos
foram sacrificados em 0 (T0), 2 (T2), 6 (T6) e 12 (T12) horas.
Cromatografia gasosa foi utilizada para determinar os níveis
de ácidos eicosapentaenóico (EPA), docosahexaenóico (DHA)
e araquidônico (ARA), e a razão n-3:n-6 no plasma, fígado e
em pools de leucócitos mononucleares e polimorfonucleares
periféricos. Testes de Kruskal Wallis e Wilcoxon foram aplicados aos dados de plasma e fígado e análises descritivas aos
dados leucocitários. Resultados: Plasma, fígado e leucócitos
do grupo BC tiveram níveis de EPA e DHA quase indetectáveis
e níveis moderados de ARA. Imediatamente após a infusão
de FOLE (T0), os níveis desses PUFA mudaram em todas
as amostras, culminando numa maior razão n-3:n-6, em
comparação com ratos sem FOLE (p<0,05). Essas alterações
permaneceram até T6 no plasma e T12 no fígado, mas não
foram mais observadas nos leucócitos após T2. Discussão:
Nossos dados sugerem que leucócitos utilizam ativamente
PUFA n-3, resultando na sua indisponibilidade celular logo
após o término da infusão de FOLE. Nesse sentido, quando

Contexto e Objetivo: Sarcopenia é considerada fator
de risco para desfechos desfavoráveis no pós-operatório
como complicações, maior tempo de internação e óbito
em diversos procedimentos de grande porte abdominais.
A literatura demonstra boa correlação dos parâmetros de
área e densidade do músculo psoas maior avaliados por
corte tomográfico ao nível da vértebra L3 com sarcopenia.
O presente estudo visa avaliar a relação da sarcopenia
mensurada por parâmetros tomográficos no pré-operatório
e morbimortalidade nessas cirurgias. Métodos: Realizamos
estudo retrospectivo com pacientes acima de 18 anos de
idade submetidos a cirurgias de grande porte abdominais entre 2016 e 2018 em hospital universitário. Dados
demográficos, cirúrgicos, nutricionais e tomográficos de
pré-operatório e desfechos no pós-operatório até alta
hospitalar foram estudados. Foi realizada análise bivariada
com risco relativo (RR) e odds ratio, teste qui-quadrado e
curva característica operador receptor (ROC), e p valor
<0,05 foi considerado significativo. Resultados: Estudamos 54 pacientes. Em analise bivariada, densidade
muscular mostrou predição para complicações graves
pela classificação Clavien-Dindo (CD) de 3 ou superior,
em seu intervalo ideal com 4,36 de RR (p=0,018), em
quartil inferior para CD de 2 ou superior com 2,09 de RR
(p=0,029) e para complicações não infecciosas com RR de
1,93 (p=0,037). Parâmetros tomográficos não se relacionaram com óbito, com complicações infecciosas ou com
tempo de pós-operatório prolongado. Área muscular não
se mostrou preditora de quaisquer desfechos. Conclusão:
O estudo tomográfico da sarcopenia por meio de análise
do músculo psoas maior demonstrou predição de complicações quando usado o parâmetro de densidade muscular
, mas não quando utilizada a área muscular. pacientes
sarcopênicos graves tiveram complicações mais graves no
pós-oepratório de cirurgias de grande porte.

EP020
DINÂMICA DOS NÍVEIS DE ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS NO PLASMA, FÍGADO E LEUCÓCITOS PERIFÉRICOS DE RATOS LEWIS APÓS O TÉRMINO DA INFUSÃO
PARENTERAL DE EMULSÃO LIPÍDICA CONTENDO ÓLEO
DE PEIXE
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a infusão de FOLE é prescrita para fins imunomoduladores
em pacientes cirúrgicos, esta deve cobrir todo o período da
dinâmica da resposta imunoinflamatória pós-operatória.
Estudos sobre essa dinâmica podem auxiliar no desenho de
protocolos personalizados para a infusão parenteral de FOLE,
de acordo com o tipo de intervenção cirúrgica aplicada e a
condição clínica específica do paciente.

cuidados nutricionais antes do seu procedimento operatório,
orientações nutricionais sobre a suplementação imunomoduladora pré e pós-operatório, por um período de cinco dias e o
uso de dieta sólida e liquida antes da operação. Conclusão:
Com a implantação do projeto ACERTO no HMAPA, mais
atenção foi dada ao assunto e dessa maneira mais pacientes
foram beneficiados. A adoção das medidas multidisciplinares
peri-operatórias podem melhorar a morbidade e diminuir o
tempo de internação em cirurgia geral. Nas últimas décadas
diversos estudos têm demonstrado resultados animadores
com a aplicação de programas padronizados objetivando a
otimização da recuperação pós-operatória.

EP021
IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE CUIDADOS PERIOPERATÓRIOS EM CIRURGIA GERAL
APRESENTADORES: INGRID FERNANDES FREITAS; ANELISE SERPA
DE MENEZES.

EP022
A QUALIDADE DOS CARBOIDRATOS DIETÉTICOS ESTÁ
ASSOCIADA A ADEQUAÇÃO DA INGESTÃO DE MINERAIS: UM ESTUDO COM MULHERES ACOMPANHADAS
PELO SUS

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE
- RS - BRASIL.
Introdução: O jejum pré-operatório prolongado, habitualmente entre seis e oito horas, é prática aceita desde a
introdução da anestesia em 1840. Contudo, o racional para
esta conduta tem sido questionado, pois parece não haver
evidência de que uma diminuição do período de jejum para
líquido em comparação ao regime convencional determine
risco de aumento de aspiração pulmonar ou de morbidade
relacionada com este evento. Resultados apresentados
pelo projeto multicêntrico Europeu ERAS, apontam para
novas perspectivas no emprego de métodos de manejo
peri-operatório visando à diminuição de complicações cirúrgicas, acelerando a recuperação dos pacientes. No Brasil,
o protocolo ACERTO definiu algumas rotinas de prescrição
peri-operatória, como terapia nutricional, diminuição do
período de jejum pré-operatório, realimentação precoce
no pós-operatório; diminuição da hidratação venosa, entre
outros. Objetivos: Com base nisso, desenvolvemos no
Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), no ano
de 2018, um protocolo visando acelerar a recuperação pósoperatória de pacientes submetidos a cirurgias de grande
porte, denominado PROTOCOLO ACERTO HMAPA. Trata-se
de um protocolo multidisciplinar (envolvendo os serviços de
cirurgia geral, anestesia, nutrição, enfermagem) fundamentado na prática baseada em evidências estabelecendo um
conjunto de cuidados peri-operatórios visando melhorar a
recuperação do paciente cirúrgico. Métodos: O protocolo
do HMAPA foi elaborado através de pesquisa em protocolos
já existentes, como o do projeto ERAS e do projeto ACERTO
e em estudos recentes encontrados no PUBMED E MEDLINE.
Confeccionou-se um folheto para facilitar a implantação do
projeto, foi entregue aos profissionais, e também colocada
à disposição nas enfermarias. Foi realizado treinamento, em
setembro/outubro de 2018 com os médicos dos serviços de
cirurgia e anestesia, nutricionistas e enfermeiros. Resultados:
As medidas implantadas pelo Projeto Acerto no HMAPA resultaram em informações mais detalhadas ao paciente sobre

APRESENTADORES: LEANDRO TEIXEIRA CACAU1; AYANA FLORENCIO DE MENESES2; HELENA ALVES DE CARVALHO SAMPAIO2;
ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA CARIOCA2; ANA LUIZA DE REZENDE FERREIRA MENDES2; LUIZ GONZAGA PORTO PINHEIRO2;
DAIANNE CRISTINA ROCHA2; ILANA NOGUEIRA BEZERRA2.

1. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: As inadequações na ingestão de micronutrientes
são um problema emergente em termos de saúde pública.
Recentemente, o papel dos macronutrientes foi proposto
como fator à adequação do consumo de vitaminas e minerais. O consumo adequado de minerais proporciona a manutenção das diversas funções desempenhadas pelos mesmos,
como atuação no sistema imune e antioxidante. Objetivos:
Avaliar se a qualidade dos carboidratos da dieta está associada com o consumo adequado de minerais. Métodos:
Estudo transversal realizado com mulheres acompanhadas
em um serviço de mastologia vinculado ao SUS situado na
capital do estado do Ceará. A coleta de dados foi realizada
entre os anos de 2016 a 2017. Neste trabalho, foram
analisados os dados de consumo alimentar investigados
através da aplicação em duplicata do recordatório de 24
horas (R24h), sendo um deles referente a um dia de final
de semana. Os dados obtidos no R24h foram digitados na
Plataforma Brasil Nutri e, posteriormente, lançados no Statical
Analysis System (SAS). Os dados foram corrigidos para variância intrapessoal no programa estatístico Multiple Source
Method (MSM) para predição da ingestão habitual. Foram
avaliados o consumo de zinco (Zn), selênio (Se), cobre (Cu),
manganês (Mn), magnésio (Mg), ferro (Fe) e fósforo (P). Para
avaliar a qualidade dos carboidratos, calculou-se o índice de
qualidade do carboidrato (IQC), que leva em consideração
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o índice glicêmico, a ingestão de fibras, a relação de grãos
integrais por grãos totais e a relação carboidrato sólido por
carboidratos totais. As participantes receberam um valor de
1 a 5 para cada um dos critérios do IQC e por último, foram
somados os valores, obtendo-se assim o IQC (variando de 4
a 20). As análises estatísticas foram realizadas no programa
SPPS versão 20.0. O teste Mann-Whitney foi utilizado para
comparações de médias e considerou-se significante valores
de p<0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos da instituição de origem sob o
parecer nº 18054613.0.0000.5534. Resultados: No total,
648 mulheres foram avaliadas, com idade média de 52,4
(9,3) anos. A média do IQC foi de 12 (3,1). Maiores pontuações do IQC foram associadas com maior adequação de
consumo de Zn (p<0,001), Mn (p<0,001), Mg (p<0,001),
Cu (p<0,001), P (p=0,002) e de Fe (p=0,006), mas não
para Se (p=0,711). Discussão: Os achados deste estudo
demonstraram que maiores valores de IQC estão associados
com maior adequação do consumo dos minerais avaliados,
com exceção do selênio, demonstrando assim que a qualidade dos carboidratos presentes na dieta pode ser mais
relevante do que a sua quantidade. Ademais, este achado
pode ser visto como uma nova forma de abordagem terapêutica, onde aumentando o consumo de grãos integrais e
fibras e diminuindo o consumo de açúcar, resultará na maior
adequação de consumo de alguns minerais, além de diminuir
os riscos relativos ao excesso de açúcares e carboidratos
simples na dieta.

assistência nutricional e na identificação do estadiamento
da DHGNA com seus possíveis riscos à saúde. Objetivo:
Avaliar a relação entre circunferência do pescoço, lipidograma, glicemia de jejum e enzimas hepáticas em mulheres
com DHGNA assistidas pelo Sistema Único de Saúde em
um hospital público de Sergipe. Métodos: Estudo transversal
realizado com mulheres com diagnóstico de DHGNA. Para
avaliação antropométrica foram coletadas as medidas de
peso, altura, circunferência abdominal (CA), circunferência
do pescoço (CP) e calculado o Índice de Massa Corporal
(IMC). Os resultados dos exames laboratoriais, colesterol
total, LDL-c, HDL-c, triglicerídeos, glicemia de jejum, enzimas
hepáticas ALT e AST foram extraídos do prontuário clínico
da assistência ambulatorial. Para a análise estatística dos
dados foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for
the Social Science for Windows), versão 18.0. A estatística
descritiva em valores médios, desvios – padrão e frequência
foi utilizada. Para verificar a associação entre a circunferência
do pescoço e os marcadores bioquímicos foi utilizado a
correlação de Sperman. As participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Foram
avaliadas 201 pacientes com idade média de 53,6 ± 11,8
anos. Obtendo a média de peso de 80,3 ± 15,1 kg e IMC
de 32,5 ± 5,5 kg/m². Quanto a CA e CP, observou-se média
de 104,4 ± 13,9 cm e 36,6 ± 3,1 cm, respectivamente.
Referente ao perfil lipídico a amostra apresentou: colesterol
total 195,3 ± 38,6 mg/dL, LDL-colesterol 120,1 ± 33,8,
HDL-colesterol 46,3 ± 10,4 mg/dL e triglicerídeos 164,8
± 85,2 mg/dL. Relativo à glicemia de jejum, foi encontrada
média de 109,7 ± 41,9 mg/dL. Em se tratando das enzimas
hepáticas foram encontradas as respectivas médias de AST
27,8 ± 15,3 U/L e ALT 34,0 ± 22,7 U/L. Discussão: Não
foram encontradas associações positivas entre os componentes do lipidograma e CP tão quanto entre glicemia de
jejum e CP. Foi encontrada associação positiva entre CP e
ALT (p=<0,001; r=0,283), CP e AST (p=0,004; r=0,209).
Identificou-se associações positivas entre CP e os marcadores
hepáticos ALT e AST na amostra estudada.

EP023
ASSOCIAÇÃO ENTRE CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO
E MARCADORES BIOQUÍMICOS EM MULHERES COM
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA
APRESENTADORES: ANNE KETILLY SANTOS MONTEIRO1; LUIZ
ÍCARO CARDOSO SANTOS2; IVAEL DOS SANTOS SILVA2; MARCIA
FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA2.

1. UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, SÃO CRISTÓVÃO - SE - BRASIL.

EP024
ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE VITAMINA D E DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA ENTRE IDOSOS COM DOENÇA
RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS A HEMODIAFILTRAÇÃO

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma condição clínica caracterizada pela
infiltração de lipídeos em mais de 5% do peso total dos
hepatócitos, a qual está intimamente ligada ao excesso de
gordura corporal. Tendências atuais demonstram que quando
a gordura corporal está centralizada na região superior do
corpo, as repercussões negativas, tanto de ordem metabólica
assim como cardiovascular, parecem ser mais significativas.
Considerando que a região do pescoço é responsável por
uma maior liberação de ácidos graxos livres sistêmicos em
detrimento a região abdominal, principalmente em obesos,
sugere-se que a aferição desta medida seja relevante na

APRESENTADORES: THIAGO GONÇALVES; LUANA CRISTINA DE
ALMEIDA SILVA; VIVIANE RODRIGUES MATHEUS; CARLOS ISAAC
PIRES JUNIOR; SANDRA ELISA ADAMI BATISTA GONÇALVES;
SERGIO ANTONIO DIAS DA SILVEIRA JUNIOR.

REDE PREVENT SENIOR, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A massa muscular esquelética e a funcionalidade são negativamente influenciadas pelo avançar da
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idade, que, por sua vez, predispõe a população idosa ao
desenvolvimento de sarcopenia e declínio funcional. O risco
de perda de massa muscular aumenta quando coexistem
doenças crônicas com elevado potencial catabólico, tal
como a doença renal crônica (DRC) sob regime dialítico.
Baixos níveis séricos de vitamina D também estão associados
a perda na capacidade funcional e na redução acelerada
da massa muscular esquelética entre idosos. Objetivos:
Demonstrar possível associação entre pacientes idosos com
DRC em tratamento dialítico por hemodiafiltração (HDF)
com sarcopenia e baixos níveis de vitamina D. Métodos:
Trata-se de um estudo transversal composto por 163 idosos
com DRC em terapia dialítica sendo o diagnóstico de sarcopenia obtido pelos critérios diagnósticos: reduzida força de
preensão palmar (FPP) na dinamometria (FPP < 16 kgf para
mulheres e < 27 kgf para homens) associada ao índice de
massa muscular esquelética (IME) reduzido na bioimpedância
elétrica (IME < 5,75 kg/m2 para mulheres e < 8,50 kg/m2
para homens). A hipovitaminose D foi definida por nível sérico
de 25-hidroxivitamina D < 20 ng/ml. Para análise estatística
foi realizado o teste de Qui-quadrado considerando nível de
significância quando p < 0,05. Resultados: Foi analisada
uma amostra de 163 idosos com DRC sendo 58,3% homens
e 41,7% mulheres, idade média de 72,1±8,4 anos, peso
65,9±14,8 kg e IMC 24,5 ±4,9 kg/m2 . A força de preensão
palmar média foi de 20,24±8,31 kgf e o IME médio foi de
7,24±1,89 kg/m2. Na avaliação da força e muscularidade,
59,5% apresentavam FPP reduzida e 52,1% obtiveram um
IME indicativo de baixa massa muscular esquelética. O
diagnóstico de sarcopenia, definido pela coexistência de
massa muscular reduzida e baixa FPP, representou 38,7%
dos pacientes da amostra. O valor médio do nível sérico
de 25-hidroxi-vitamina D foi 23,1±12,1 ng/ml, e 42,9%
dos pacientes apresentavam dosagens < 20 ng/ml . Houve
significância estatística no teste de associação cruzada entre
os idosos com DRC que apresentavam concomitantemente o
diagnóstico de sarcopenia e deficiência de vitamina D (p =
0,004). Conclusão: Idosos portadores de DRC sob regime
dialítico devem ser avaliados precocemente em relação a
capacidade funcional, força muscular e métodos de mensuração da massa muscular esquelética durante o tratamento
dialítico. O controle laboratorial da vitamina D é de extrema
importância nesses pacientes e deve ser corrigido para minimizar o fator de risco elevado de sarcopenia.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: A enxaqueca, ou migrânea, é uma doença
neurológica crônica que apresenta diversos fatores etiológicos, como estresse e alimentos com potencial alergênico.
Destaca-se a importância de estudos que envolvam os portadores da migrânea, já que esta gera significativas limitações
na qualidade de vida, inclusive, quando comparada a outras
condições crônicas. Objetivos: Determinar o impacto da
dor, estado antropométrico, perfil clínico e socioeconômico
demográfico de pacientes com enxaqueca atendidos numa
clínica escola da cidade de Salvador, Bahia. Métodos: Estudo
do tipo quantitativo e descritivo, de corte transversal e de base
secundária, desenvolvido numa Clínica Escola de Farmácia, a
partir de pacientes atendidos com diagnóstico de enxaqueca,
no período de abril de 2018 a março de 2019, com idade
igual ou superior a 20 anos. Não foram incluídas no estudo
crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, além daqueles
que de alguma forma foram impossibilitados de realizarem
as medidas antropométricas. Foram coletadas informações
demográficas (sexo e idade); socioeconômicas (renda familiar mensal e escolaridade); antropométricas (peso, altura
e circunferência da cintura); estilo de vida (atividade física,
etilismo e tabagismo); clínicas (diagnósticos clínicos); impacto
da dor (pelos questionários Migraine Disability Assessment e
Headache Impact Test-6); e intensidade da dor (escala visual
da dor). Foi utilizado o software estatístico SPSS Statistic versão
20.0.0 para análise dos dados. O teste qui-quadrado foi utilizado para detectar diferenças estatisticamente significantes
com valor de p<0,05. Modelos de regressão logística foram
feitos para avaliar os fatores associados ao impacto da dor
nestes pacientes. Este estudo foi aprovado por comitê de
ética sob parecer 3.255.056. Resultados: Dos 40 pacientes
avaliados, 85,7% eram do sexo feminino, a média de idade
detectada foi 40,35 ±12,6 anos. A maioria (42,1%) tem
ensino médio completo e ganha ≥ 1 e < 3 salários mínimos
(50%). Observou-se prevalência de sedentários (71,8%). A
maior parte da amostra apresentou excesso de peso (55%)
e circunferência da cintura elevada (68,3%). Obstipação e
intolerância à lactose foram encontradas em 35% e 28,2%
dos pacientes respectivamente. Segundo escala visual da
dor, todos os pacientes estudados foram identificados com
intensidade de moderada a grave, enquanto os questionários que avaliaram o impacto da dor demonstraram
alto impacto nas atividades cotidianas: 62,5% (Headache
Impact Test-6) e 69,6% (Migraine Disability Assessment) .
O Impacto da dor por meio do Headache Impact Test-6
parece estar associado ao sexo, sedentarismo e excesso de
peso, embora o resultado não tenha sido estatisticamente
significante (p<0,05). Conclusões: Excesso de peso e o sexo
feminino estão relacionados à ocorrência de enxaqueca, e
conjuntamente com o sedentarismo, parecem influenciar no
impacto da dor, embora o resultado encontrado não tenha
sido estatisticamente significante.

EP025
IMPACTO DA DOR, ESTADO ANTROPOMÉTRICO E
FATORES ASSOCIADOS EM PACIENTES COM ENXAQUECA
APRESENTADORES: LUANA DE OLIVEIRA LEITE; LORRAINE LACERDA BRASIL SOUZA; CAMILA LIMA ANDRADE; MARCIA CRISTINA
ALMEIDA MAGALHÃES OLIVEIRA; VERA FERREIRA ANDRADE DE
ALMEIDA; JOCIENE LOPES DOS SANTOS; ANA PATRICIA PASCOAL
QUEIROZ; ANA MARIA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA.
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EP026
PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS COM DOENÇA RENAL
CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE

muscular. Discussão: A maior parte dos pacientes apresentaram comprometimento do estado nutricional e muscular
e a prevalência encontrada corrobora com outros estudos.
Portanto, a melhora do perfil nutricional ainda constitui
imenso desafio sendo necessárias novas estratégias que
incluam aconselhamento nutricional e terapia nutricional
focada na recuperação do estado nutricional e ganho de
massa muscular.

APRESENTADORES: LUANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA; THIAGO
GONÇALVES; VIVIANE RODRIGUES MATHEUS; CARLOS ISAAC
PIRES JUNIOR; SERGIO ANTONIO DIAS DA SILVEIRA JUNIOR;
RENATA GOUVEIA DANIEL.

REDE PREVENT SENIOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

EP027
CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES SUPEROBESOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM CIRURGIA
BARIÁTRICA

Introdução: O envelhecimento da população representa
um importante desafio, pois a senescência está associada
ao desenvolvimento acelerado de muitas doenças crônicas
não transmissíveis associadas à sobrecarga do estilo de vida,
como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular e doença
renal crônica (DRC). A desnutrição é uma condição altamente prevalente e apresenta um impacto negativo sobre a
morbimortalidade. Essa condição surge como uma depleção
progressiva de reservas individuais de proteínas e energia e
está associada a má qualidade de vida, aumento das taxas
de infecções e hospitalização, além de aumentar significativamente a mortalidade dos pacientes. Objetivo:Avaliar o
estado nutricional e muscular de idosos com DRC submetidos
à hemodiafiltração online (HDF-online). Métodos: O estudo
foi realizado num ambulatório de clínica uma privada na
cidade de São Paulo com indivíduos que estavam fazendo
HDF-online no período de junho de 2019 com idade igual
ou superior a 60 anos. O estado nutricional foi avaliado
por meio da Avaliação Subjetiva Global (ASG) e do escore
individual de inflamação por desnutrição (do inglês, MIS). O
peso corporal (kg), a altura (m), e o índice de massa muscular
(IMC) foram obtidos de acordo com padrões internacionais.
O risco de sarcopenia foi medido pelo questionário SARC-F, e
a força muscular foi avaliada pela força de preensão palmar
(FPP) utilizando a maior medida das três avaliadas, para
detecção de baixa força muscular foram utilizados os pontos
de corte <27kgf (homens) e <16 kgf (mulheres). A massa
muscular foi avaliada pela a circunferência da panturrilha
(CP) em centímetros onde o ponto de corte para depleção
muscular em homens foi ≤ 34 cm e ≤ 32 cm para mulheres.
Resultados: Foram avaliados 164 idosos, 97 homens e 67
mulheres com idade de 72,4 ± 8,3 anos em média. Segundo
a ASG 46,9% eram bem nutridos, 34,7% moderadamente
desnutridos e 18,3% gravemente desnutridos. O MIS mostrou
que 11,6% não apresentam desnutrição, 22,0% desnutrição
leve e 66,5% desnutrição severa. Pela classificação do IMC,
42,1% estavam com baixo peso, 37,2% com peso normal,
8,5% com sobrepeso e 12,2% com obesidade. A avaliação
do risco para sarcopenia mostrou que 53,1% apresentavam
algum sinal sugestivo de sarcopenia. A média da FPP foi
de 20,3 ± 8,6 kgf sendo que 59,8% dos pacientes apresentaram baixa força muscular. A média da CP foi de 32,7
± 3,6 cm e 65,9% dos pacientes apresentavam depleção

APRESENTADORES: FRANCISCA LUZIA SOARES MACIEIRA DE
ARAÚJO1; EDITH MONIELYCK MENDONÇA BATISTA2; GUTEMBERG FERNANDES DE ARAÚJO2; SILVANA MARIA MENDES COSTA3; ANDRÉA KARINE DE ARAÚJO SANTIAGO3; ANA CLÁUDIA
RIBEIRO GONÇALVES4.

1. HOSPITAL DO CÂNCER DO MARANHÃO, SÃO LUIS - MA - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUIS - MA
- BRASIL; 3. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA, SÃO
LUIS - MA - BRASIL; 4. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE
DUTRA, SÃO LUÍS - MA - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma epidemia mundial que vem
atingindo a vida de milhões de pessoas. Indivíduos com grau
de superobesidade [Índice de massa corporal (IMC) > 50]
tem pior prognóstico, estando relacionada não apenas a
complicações físicas, mas também doenças mentais, abuso
físico e verbal, além de exclusão social. Objetivo: Determinar
o perfil de pacientes atendidos em serviço de referência em
cirurgia bariátrica. Métodos: Foram analisados, retrospectivamente, 56 prontuários de pacientes atendidos em Ambulatório Multidisciplinar de Serviço de Cirurgia Bariátrica, em São
Luis, Maranhão. Foram excluídos prontuários que estavam
incompletos ou que o paciente não possuísse um IMC > 50
kg/m². A análise estatística dos resultados é apresentada em
média e desvio padrão. Utilizou-se o teste do qui-quadrado
para a análise de associações, Shappiro-Wilk para a normalidade e considerou-se significância p<0,05. Resultados: A
maioria dos pacientes era do sexo feminino (80,3%) e pardas
(67,8%) com idade média de 37,8±9,8 anos, tendo 49,1%
o ensino médio completo. O peso e IMC médio foram de
136,6±12,4 quilos e 59± 6.5 kg/m2, respectivamente, onde
destaca-se o caso de um paciente com IMC de 71 kg/m².
Dentre as comorbidades encontramos apneia obstrutiva do
sono em 100%, insônia em 98,2%, problemas articulares com
53,5%, ansiedade em 50%, esteatose hepática e hipertensão
com 48,2% cada, 42,8% com dislipidemia, 32,1% tinham
constipação e 17,8% com Diabetes Mellitus. Houve relação
significante entre escolaridade e peso. Além disso, percebe-se
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impacto na saúde mental desses indivíduos, onde 37,5%
apresentavam depressão, 44.6% compulsão alimentar, 17.6
% pensamentos suicidas ou de automutilação. Conclusão:
O perfil dos pacientes com grau de superobesidade é de
mulheres jovens com escolaridade média com acometido
de vários sistemas do organismo e impacto na saúde mental
desse indivíduo.

26% da amostra apresentou deficiência, e 5% apresentou
deficiência de ferritina. Discussão: Foi evidenciado uma
frequência significante de deficiência de ferro nos pacientes,
o que pode indicar a necessidade de intervenção no préoperatório. Os valores da ferritina devem ser observados
com cautela, pois podem estar elevados ou dentro da faixa
de normalidade por se tratar de uma proteína positiva de
fase aguda. Apesar disso, 5% dos pacientes apresentaram
déficit. Sendo assim, subentende-se que os altos índices de
anemia encontrados nas pacientes com excesso de peso
têm relação com a inflamação. Os achados reforçam a
importância do acompanhamento multidisciplinar para uma
adequação nutricional, visto que déficits de micronutrientes
podem perpetuar-se ou agravar-se no pós-operatório da
cirurgia bariátrica, gerando desfechos desfavoráveis.

EP028
DEFICIÊNCIA DE FERRO EM OBESOS ACOMPANHADOS
AMBULATORIALMENTE NO PRÉ-OPERATÓRIO DE
CIRURGIA BARIÁTRICA
APRESENTADORES: ÍTALO JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA1; RAQUEL
DE ARRUDA CAMPOS BENJAMIM1; THAYANNE BRECKENFELD
MENESES1; ANA JESSYCA DA SILVA COSTA1; AMANDA BRAZ DO
LAGO1; JARSON PEDRO DA COSTA PEREIRA1; JERLUCE ALVARES
FERRAZ1; MARIA GORETTI BURGOS2.

EP029
EFEITO DE IMUNODULADOR GLUTAMINA E PROBIÓTICO POOL DE LACTOBACILLUS NA ATENUAÇÃO DOS
SINTOMAS E CRISES DE ASMA EM CRIANÇAS

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.

APRESENTADORES: MICHELE HONICKY1; ANGELICA ROCHA
DE FREITAS MELHEM2.

Introdução: A cirurgia bariátrica é uma opção para o
tratamento da obesidade e têm-se verificado cada vez mais
a prevalência de carências nutricionais no pós-operatório,
deficiências estas que podem ter sido instaladas antes mesmo
da cirurgia. A obesidade é considerada como um estado de
inflamação crônica de baixa intensidade, visto que o acúmulo
de tecido adiposo produz citocinas inflamatórias. Uma das
consequências no organismo é a alteração ou aumento da
ação da hepcidina, hormônio que controla o metabolismo
de ferro. Em níveis elevados, a hepcidina inibe a absorção
de ferro no enterócito e sua liberação pelos macrófagos,
resultando em menor quantidade de ferro disponível. Objetivos: Avaliar a deficiência de ferro em obesos candidatos à
cirurgia bariátrica atendidos no ambulatório de nutrição de
um hospital universitário em Recife. Métodos: Trata-se de
um estudo transversal, descritivo. Foram avaliados quanto
ao sexo, idade, peso, Índice de massa corporal (IMC) e
dosagens de ferro e ferritina. Considerando deficientes níveis
de ferro <50 Ug/dl e <65Ug/dl para mulheres e homens,
respectivamente. Os níveis de ferritina classificados como
deficientes foram aqueles menores que 15 ng/ml, para
ambos os sexos. A coleta de dados foi realizada no período
de maio de 2017 a junho de 2018, sendo utilizados dados
das fichas de acompanhamento nutricional do serviço. Os
dados foram tabulados e analisados no software Microsoft
Excel versão 10. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética
da instituição, com número do parecer – 2.877.855. Resultado: A amostra foi composta por 73 pacientes, sendo a
maioria do sexo feminino (83,5%), com idade média de 36
anos. O peso médio dos pacientes foi de 119,6 kg, com IMC
médio de 47,5 kg/m². Quanto aos níveis séricos de ferro,

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTROOESTE - UNICENTRO, GUARAPUAVA - PR - BRASIL.
Introdução: Imunomodulador glutamina e probiótico lactobacillus em determinadas doses tem efeitos benéficos pela
modulação do sistema imunológico, podendo auxiliar na
integridade do sistema respiratório. Entretanto, estudos sobre
os efeitos da glutamina ou pool de lactobacillus na prevenção
e controle das asma em crianças ainda são escassos. Objetivos: Avaliar efeito do uso da glutamina e pool de Lactobacillus na atenuação de sintomas clínicos de asma em crianças.
Métodos: Estudo longitudinal, 45 crianças com diagnóstico
médico de asma distribuídos em três grupos: grupo controle
(C), grupo glutamina (G), grupo lactobacillus (L). Grupo G
foi suplementado com L-glutamina em pó (0,3g/kg/dia).
Grupo L utilizou um pool de Lactobacillus (Lactobacillus
casei, paracase, rhamnosus, acidophilus e Bifidobacterium
lactis) (2g/dia). O grupo C não recebeu glutamina nem
pool de lactobacillus. Foram avaliadas as características
clínicas e sintomas das doenças respiratórias por meio de
anamnese específica para o estudo, e Questionário ISSAC
(para obtenção de pontuações para diagnóstico e sintomas
de asma), durante 4 meses. Para testar as diferença entre
os grupos foi utilizado o teste ANOVA, com pos-hoc de
Tukey. Foi considerado significativo p<0,05. Resultados: A
média de idade foi de 3,69±1,58 anos. Pontuação inicial
para o ISSAC foi de C=8,67±1,77, L=7,80±1,52 e
G=8,00±1,46, p=0,31. No primeiro acompanhamento,
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a pontuação do ISSAC indicou que o grupo G teve melhora
nas características clínicas de asma (C=6,47±2,29,
L=5,07±2,28, G=4,00±1,73, p<0,05), como também
ocorreu nos meses seguintes até o último acompanhamento
(C=5,93±2,28, L=5,13±2,13, G=4,00±1,96, p<0,05).
Duração média das crises de doenças respiratórias dos
últimos 12 meses, avaliada ao início do estudo, foram
C=9,47±4,12 dias, L=9,87±5,23 dias, G=8,60±4,23
dias, p=0,74. Após a suplementação de 4 meses, o
grupo G apresentou menor média de duração de crises
(C=8,27±4,70 dias, L=4,67±5,84 dias, G=2,46±2,27
dias, p<0,01). Número médio de crises das doenças respiratórias, ao início do estudo, foram de C=2,73±1,62,
L=2,47±1,41, G=2,67±1,40, p=0,88, e no terceiro mês
de suplementação observou-se menor quantidade de crises
no grupo da glutamina (C=0,60±0,507, L=0,40±0,82,
G=0,07±0,25, p<0,05). Em relação aos sintomas, ocorreu
menor prevalência de sintomas típicos de asma no grupo da
glutamina, como: tosse no terceiro mês de acompanhamento
(C=60%, n=9; L=26,7%, n=4; G=13,3%; n=2; p=0,02);
sibilos no terceiro mês de acompanhamento (C=60%, n=9;
L=26,7%, n=4; G=13,3%, n=2; p=0,02) e apnéia respiratória no segundo mês de acompanhamento (C=33,3%,
n=5; L=6,7%, n=1; G=0%, n=0; p=0,01). Discussão: A
suplementação de glutamina atenuou os sintomas típicos de
asma, bem como reduziu a ocorrência e/ou duração das
crises de asma, enquanto a utilização do pool de lactobacillus
não apresentou atenuação dos sintomas e crises de asma.
A glutamina pode ser uma nova estratégia para prevenção
e controle da asma em crianças.

crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos eletivos
de pequeno e médio porte. Cinco foram posteriormente
excluídos do estudo. Todos os 31 remanescentes receberam
suplemento nutricional com maltodextrina 12,5% em 150
ml de água aproximadamente 2 h antes do procedimento.
Foram coletados dados do tempo de jejum pré-operatório,
complicações anestésicas e tempo de realimentação.
Resultados: Vinte e três (74,2%) eram do gênero masculino, com idade mediana de cinco anos e peso mediano
de 20 kg. O tempo mediano de jejum pré-operatório foi
de 145 min e o tempo mediano para realimentação foi de
135 min. Não houve eventos adversos durante a anestesia
ou operação. No período pós-operatório, duas (6,5%)
crianças vomitaram. Discussão:A American Society of
Anesthesiologists(ASA) recomenda, para pacientes de qualquer idade, previamente hígidos e que serão submetidos
a procedimentos cirúrgicos eletivos com uso de anestesia
períodos de jejum de 2 h para líquidos claros, entretanto,
pacientes pediátricos frequentemente permanecem por
período prolongado de jejum pré-operatório, devido ao
período normal de sono antes do procedimento, o que leva
a consequências clínicas, metabólicas e psicológicas para
estas crianças,  resultando em uma  experiência desagradável
para a estes pequenos pacientes. Crianças que utilizam
líquidos até 2 h antes da anestesia no período pré-operatório
apresentam menor fome e sede, menores índices de desidratação, e melhor estabilidade hemodinâmica e estão mais
comportadas e confortáveis em comparação à pacientes
submetidos a  jejum habitual. Concluímos que abreviação
do jejum pré-operatório com uso de líquidos claros (bebida
contendo carboidratos) em operações eletivas de crianças
é factível, seguro e não está associado ao maior risco de
broncoaspiração pulmonar. A realimentação precoce em
procedimentos pediátricos de pequeno e médio porte é
factível e segura.

EP030
MUDANDO PARADIGMAS EM JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO:
RESULTADOS DE UM MUTIRÃO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA
APRESENTADORES: CARLOS AUGUSTO LEITE DE BARROS CARVALHO1; PAULO LUIZ BATISTA NOGUEIRA2; JOSÉ EDUARDO DE
AGUILAR NASCIMENTO2.

EP031
ÍNDICE DE ACUMULAÇÃO LIPÍDICA (LAP) E SUA ASSOCIAÇÃO COM O PERFIL LIPÍDICO EM ADULTOS OBESOS

1. SANTA CASA DE CUIABÁ, CUIABA - MT - BRASIL; 2. CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, CUIABÁ - MT - BRASIL.

PRESENTADORES: MYRTA KANANDA SILVA DA CUNHA; MARIA
CAROLLYNE PASSOS CRUZ; LAYS ALVES MENDONÇA; GUTEMBERG PIMENTA DE CASTRO; LILIANE VIANA PIRES; VIVIANNE DE
SOUSA ROCHA.

Introdução:Trabalhos atuais associam longos períodos de
jejum com diversas consequências adversas. A abreviação
do jejum de 2 h para líquidos claros associado ao uso de
bebidas contendo carboidratos atenua resposta endocrinometabólica ao trauma, porém frequentemente as crianças
são orientadas a não ingerir alimentos a partir das 00:00
h do dia anterior à operação, independente do horário do
procedimento cirúrgico. Objetivos: Avaliar a segurança de
um protocolo de abreviação do jejum pré-operatório, com
o uso de bebida contendo carboidratos, e realimentação
precoce. Métodos: Foram avaliados prospectivamente 36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: O excesso de peso traz riscos à saúde e altera
a composição corporal. O índice de produto de acumulação
lipídica (LAP) é uma medida que reflete o acúmulo de lipídeos, e está associado com risco cardiovascular. É um índice
simples, que utiliza a medida da circunferência abdominal e
a concentração de triglicerídeos, e sua determinação pode
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estar associada a um perfil lipídico mais aterogênico. Objetivos: Avaliar o índice de acumulação lipídica em adultos
obesos e sua associação com o perfil lipídico. Métodos: Esse
estudo é do tipo transversal, realizado com 17 adultos, com
índice de massa corpórea (IMC) maior do que 25 kg/m2;
circunferência da cintura maior do que 80 cm para mulheres
e 94 cm para homens. O sangue foi coletado em indivíduos
com jejum de 8 horas, e determinando o perfil lipídico (TG,
HDL), por espectrofotometria UV, os valores de LDL – c foram
obtidos através da fórmula de Friedewald. Foi adotado os
valores de referência do perfil lipídico da diretriz brasileira
de dislipidemia e prevenção de aterosclerose da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, 2017. O LAP foi calculado segundo
as fórmulas propostas por Kanh 6. Correlação de Pearson
foi usada para identificar associação entre o LAP e o perfil
lipídico (α=5%) O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética, número do parecer: 1.666.367. Resultados: A média
de idade dos participantes foi 39,35 (9,95) anos, sendo a
maioria mulheres (82,4%). Cerca de 88,2% apresentavam
risco cardiovascular segundo a circunferência da cintura.
Na avaliação bioquímica, 47,1% apresentavam hipertrigliceridemia. A média de LAP foi de 67,37 (51,56) mmol/L
e 35,6% apresentaram LAP acima da média. Nenhuma
associação foi observada entre o Lap e o HDL (p=0,125),
LDL (p=0,659) e o Colesterol total (p=0,441) Discussão:
Os resultados do estudo mostraram elevada predisposição
para risco cardiovasculares, pelo LAP. No entanto, não foi
observada associação entre o LAP e o perfil lipídico.

neurônios vermelhos e determinação das concentrações
das proteínas quinases no hipocampo cerebral ERK/MAP
quinase 1/2 (Thr185/Tyr187), Akt (Ser473), STAT3 (Ser727),
JNK (Thr183/Tyr185), p70 S6 kinase (Thr412), STAT5A/B
(Tyr694/699), CREB (Ser133), e p38 (Thr180/Tyr182)
colaboram para as avaliações do estudo. Resultados/
Discussão: Os resultados foram expressos com Média±
DP para uma distribuição normal e Mediana±Percentil
(25-75) para dados não paramétricos, com p<0,05. A
lesão de isquemia/reperfusão cerebral global causou
edema cerebral em 24 h após a reperfusão, enquanto o
pré-condicionamento com l-ala-gln não induziu qualquer
mudança no edema no tempo em questão. Por outro lado,
o pré-condicionamento com l-ala-gln reduziu significantemente a contagem de neurônios vermelhos tanto a 1 h
quanto a 24 h após a reperfusão. A l-ala-gln promoveu
significante decréscimo nas concentrações de JNK após a
reperfusão, quando comparadas às encontradas nos ratos
controle submetidos somente a isquemia após 1h e a 24h
pós-reperfusão. Por outro lado, o pré-condicionamento com
l-ala-gln induziu significante elevação nas concentrações
cerebrais de P70, 1 h e 24 h após a reperfusão, de P38
a 1 h após a reperfusão, e de CREB, 24 h pós-reperfusão.
Houve, portanto, um estatísco efeito neuroprotetor com
l-ala-gln dimuindo o número de neurônios vermelhos, tanto
precocemente (1h) ou mais tardiamente (24h), após a reperfusão do tecido cerebral. O decréscimo nas concentrações
cerebrais de JNK, assim como a elevação das concentrações
de P70, P38 e CREB induzidos pelo pré-condicionamento
com l-ala-gln indicam efeitos neuroprotetores produzidos
por este dipeptídeo. Mais estudos serão necessários para
confirmar os presentes achados, e para investigar outras
vias de sinalização intracelular, além de outros mecanismos
envolvidos neste efeito neuroprotetor.

EP032
NEUROPROTEÇÃO CONTRA A LESÃO CEREBRAL DE
ISQUEMIA-REPERFUSÃO USANDO L-ALANIL-GLUTAMINA
APRESENTADORES: PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE VASCONCELOS, RAQUEL CAVALCANTE DE VASCONCELOS, PAULO
ROBERTO LEITÃO DE VASCONCELOS

EP033
NÍVEIS SÉRICOS DE FOSFATASE ALCALINA EM RENAIS
CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
  

APRESENTADORES: MARIA RITA FONSECA DIAS1; RAISSA CASTRO RIBEIRO1; VANESSA FERNANDES LOBÃO1; MICHEL GARCIA
MACIEL2; MYLENNE CARDIM FERREIRA1; ANDRÉA DIAS REIS3;
ISABELLE CHRISTINE VIEIRA DA SILVA MARTINS4.

Introdução/Objetivos: Os efeitos do l-alanil-glutamina
(l-ala-gln) como agente nutracêutico pré-condicionante
para promover uma possível acão na redução da intensidade da lesão neuronal em ratos submetidos à lesão
de isquemia/reperfusão (I/R) global cerebral. Métodos:
Foi estudado através de edema cerebral, contagem de
células vermelhas e sinalização intracelular por proteínas
quinases, os efeitos deste tratamento. L-ala-gln foi administrado por via intravenosa (0,75g/kg), 30 minutos antes
do procedimento simulado e da indução cirurgica da
lesão de isquemia/reperfusão cerebral global. Amostras de
tecido cerebral foram analisados em 1h e em 24h após a
reperfusão. Mensuração do edema cerebral, contagem de

1. ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA, BELÉM - PA - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4. UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A fosfatase alcalina (FA) representa uma
classe de isoenzimas que dentre outras, tem função de
controlar o processo de mineralização. Em renais crônicos,
níveis elevados desta FA estão associados com desordens
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metabólicas, incluindo mineralização extra óssea, com
maior risco de eventos cardiovasculares. Objetivo:
Avaliar os níveis de FA em renais crônicos em hemodiálise.
Métodos: Estudo transversal e analítico, sendo avaliados
93 pacientes de um centro de hemodiálise em Belém, Pará.
A coleta de dados clínicos e bioquímicos incluiu entrevista
utilizando questionário semiestruturado e consulta aos
prontuários. Na análise estatística foi utilizado o teste de
Levini seguido do teste T de Student não pareado. Variáveis independentes e não paramétricas utilizou-se o teste
Mann-Whitney. Nas variáveis independentes e dicotômicas
foi utilizado o teste de Qui-Quadrado com frequência
menor que o Teste Exato de Fisher. Ainda foi utilizado o
software SPSS 21.0, com α= 5%. Para análise da FA, foi
utilizado o intervalo inter-quartil cujo valor foi de 120 U/L.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
sob protocolo n°1.505.937/16. Resultados: A amostra de
93 pacientes, com 58 homens e idade média de 54,5±4,5
anos, foi dividida em dois grupos. O primeiro com FA baixa:
menor que 120 U/L (n=50; 82,24 ± 21,67). E o segundo
com alta FA: maior ou igual a 120 U/L (n=43; 288,82
± 300,05). Realizando a análise comparativa do perfil
clínico e bioquímico de cada grupo encontrou-se diferença
estatística nos valores de paratormônio (PTH) (p=0,001) e
hemoglobina (Hb) p=0,014) onde o grupo com FA elevada
teve maiores níveis de PTH (330,34 ± 291,14) e valores
mais baixos de Hb (9,94 ± 1,93). Discussão: Os estudos
evidenciam a relação da FA com complicações ósseas e
cardiovasculares, podendo aumentar a mortalidade entre
doentes renais. Nossos achados mostram uma frequência
importante de FA alta, dados preocupantes, pois os estudos
têm mostrado que ainda no período pré-dialítico este dado
está associado com maior risco de mortalidade após início
da diálise. Associado ao quadro de agravo cardiovascular,
encontramos associação com os níveis altos de PTH. O
hiperparatireoidismo secundário é considerado uma das
mais importantes causas de mortalidade em pacientes com
DRC por causar fraturas e decréscimo do tempo de vida
desses pacientes. Nosso estudo ainda encontrou menores
níveis de hemoglobina em pacientes de FA elevada. A
anemia já foi identificada como o fator de risco cardiovascular mais prevalente em renais crônicos, estando, a longo
prazo, relacionada ao aumento da sobrecarga cardíaca,
levando à hipertrofia ventricular esquerda e à miocardiopatia. Conclusões: Nossa pesquisa encontrou uma
considerável prevalência de FA elevada em renais crônicos
em hemodiálise, assim como uma associação significativa
com hemoglobina baixa e paratormônio alto, complicações
comuns neste público. Ressalta-se a importância de monitoração e correção dos níveis de FA.

APRESENTADORES: CAMILA MELO DE ARAÚJO1; EDCLEIDE
OLIVEIRA DOS SANTOS OLINTO1; GINA ARAÚJO MARTINS
FEITOSA2; IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA1; JANINE
MACIEL BARBOSA1; ERICKA VILAR BÔTTO TARGINO1; PALOMA
EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA1.

1. HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 2. UFPB/HULW, JOÃO
PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: A constipação intestinal é uma complicação
comum em pacientes críticos internados em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), devido a alguns fatores desencadeantes como: limitação ao leito, uso de sedativos e opióides,
drogas vasoativas, mediadores inflamatórios, entre outros,
estando relacionada a um pior prognóstico. Métodos:
Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada em adultos, de
ambos os sexos, admitidos na UTI de um Hospital Universitário, no período de março a dezembro de 2018. Foram
coletadas das fichas de avaliação e acompanhamento
nutricional as variáveis gênero, idade (I), período de internamento na UTI, data de alta ou óbito. Foi avaliada a presença
de constipação intestinal (ausência de evacuações > três
dias). Após coleta, os dados foram tabulados em planilhas
do Software Microsoft Excel e posteriormente analisados
pelo Statistical Package for the Social Sciences/SPSS versão
13.0, sendo usado para diferença estatística, quando valor
p<0,05, o teste Qui-Quadrado. Resultados: A amostra foi
composta por 116 pacientes, sendo 46,6% homens e 53,4%
mulheres, com idade média de 45 (IQ 31-53). A ocorrência
de constipação intestinal teve uma média de 47% (sendo a
meta < 15%). Em relação ao desfecho, o grupo de pacientes
que apresentou constipação teve maior mortalidade (27,5%
versus 14,5%), porém não se confirmou estatisticamente (P
>0,05). A maioria dos pacientes apresentou risco nutricional
baixo (61,5%), no entanto, aqueles que apresentaram risco
nutricional alto (38,5%) houve uma tendência maior à constipação, no entanto, essa relação não se confirmou estatisticamente (p>0,05). Conclusão: Foi encontrada uma elevada
frequência de constipação intestinal em pacientes graves. A
constipação parece estar associada a um pior prognóstico
em pacientes críticos e é primordial que seja identificada e
tratada. Diante desse resultado, faz-se necessário a criação
de protocolos e planos de ação para prevenção e tratamento
desse distúrbio nas unidades de terapia intensiva.

EP035
CALORIMETRIA INDIRETA EM PACIENTES ONCOLÓGICOS
PEDIÁTRICOS
APRESENTADORES: JAQUELINE BORGES1; MARIANA DOS SANTOS MURRA1; SABRINA GALDINO DA SILVA2; DAIANE FERREIRA DA
SILVA1; THAMYRES FIGUEIREDO1; FERNANDA JABUR1; ANDREIA
RIBEIRO PEREIRA AGUIAR DE PAULA1.

EP034
ASSOCIAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO E
DESFECHO CLÍNICO EM PACIENTE CRÍTICO
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EP036
ESTADO NUTRICIONAL E DESFECHOS CLÍNICOS EM
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

1. HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS - SP - BRASIL;
2. HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS - SP - BRASIL.
Introdução: Pacientes oncológicos pediátricos são particularmente vulneráveis à desnutrição e apresentam suas
necessidades elevadas devido à doença e ao seu tratamento.
A determinação do gasto energético individualizado fornece
necessidades precisas durante o tratamento, minimizando o
risco nutricional. A calorimetria indireta (CI) ou equações
preditivas têm sido sugeridas em pacientes críticos. Atualmente, o uso das fórmulas preditivas ainda é controverso,
além disso, todas apresentam limitação e baixa acurácia
quando comparadas à calorimetria indireta, apresentando
assim grande probabilidade de hipo ou hiperalimentação. A
CI é considerada padrão-ouro para avaliar o gasto energético, mas nem sempre está disponível e também possui
limitações. Recentes diretrizes da Sociedade Americana de
Nutrição Parenteral e Enteral para suporte nutricional da
criança gravemente doente sugerem que medidas de CI
sejam obtidas quando possível em pacientes pediátricos com
suspeita de alterações metabólicas ou desnutrição, segundo
uma lista de critérios que podem levar à instabilidade
metabólica, tornando as equações preditivas padronizadas
ainda menos confiáveis. Embora o uso padrão da CI seja
limitado devido à disponibilidade do equipamento, equipe e
ao custo, a precisão das medições tornaram-se mais confiá
veis. Objetivo: Comparar as medidas de gasto energético
através da CI com as equações preditivas. Métodos: Estudo
prospectivo de caráter observacional, realizado em uma UTI
oncológica pediátrica de janeiro a junho de 2019. Foram
coletados dados como sexo, idade e antropometria de 18
pacientes que estavam dentro do critério de inclusão. As
necessidades energéticas foram calculadas pelas equações
preditivas utilizadas na rotina, como Holliday and Segar,
Aspen e DRI, já a calorimetria foi utilizada em pacientes em
ventilação mecânica, estáveis hemodinamicamente, com
FiO2 menor de 60% e a mesma foi acoplada no ventilador por
2 horas; após 2 horas foi feita a leitura do gasto energético
no monitor. Os dados foram analisados descritivamente e
pelo Índice de Concordância entre as fórmulas e a CI, sendo
analisada através do teste de Spearman e a concordância
através da correlação intraclasse, foi adotado significância
0,05. Resultados: Foram incluídos 18 pacientes, destes 77%
eram do sexo feminino, a prevalência do estado nutricional
foi a eutrofia (44,4%), já os pacientes sobrepeso, baixo peso
e desnutridos somaram 50,1%. A correlação das fórmulas
preditivas com a CI, Holliday and Segar (0,461- p0,054), DRI
(0,428 – p0,076) e ASPEN (0,232 – p0,354), sendo assim
a que mais concordou com o padrão ouro foi a fórmula de
Holliday and Segar. Discussão: Dessa forma, o uso da CI
deve ser utilizada se disponível e quando o paciente estiver
dentro dos critérios de inclusão, porém pelo seu alto custo,
o uso das fórmulas preditivas podem ser utilizadas, considerando a importância das necessidades nutricionais.

APRESENTADORES: EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS OLINTO;
GINA ARAÚJO MARTINS FEITOSA; IZAURA ODIR LIMA GOMES
DA COSTA; JANINE MACIEL BARBOSA; ERICKA VILAR BÔTTO
TARGINO; PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA; CAMILA
MELO DE ARAÚJO.

HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: Há uma forte relação da desnutrição com
o aumento do tempo de internação e morbimortalidade.
Estudos têm mostrado que os pacientes desnutridos podem
ter até vinte vezes mais complicações que os eutróficos. Em
pacientes críticos, há tendência ao catabolismo, resultando
na perda de massa magra que quando atinge 40%, geralmente é letal. Objetivos: Avaliar a frequência da desnutrição
em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e correlacionar o estado nutricional com o desfecho
clínico. Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada
com adultos, de ambos os sexos, admitidos na Unidade de
Terapia Intensiva de um Hospital Universitário, no período
de março a dezembro de 2018. Foram coletadas das fichas
de avaliação e acompanhamento nutricional as variáveis
gênero, idade (I), período de internamento na UTI, data de
alta ou óbito, risco nutricional através da triagem, além do
peso (P), altura (A) e circunferência braquial (CB). Para a
triagem foi utilizado o instrumento Nutric, para a avaliação
nutricional foram utilizados os indicadores IMC e CB e as
classificações recomendadas pela Organização Mundial
de Saúde (2004) e Blackburn e Thornton (1979). Após a
coleta, os dados foram analisados no Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) 13.0 e para a associação
das variáveis foi utilizado o teste de Qui-Quadrado, considerando diferença estatística quando o valor de p < 0,05.
Resultados: Amostra foi composta por 116 pacientes, sendo
em sua maioria do gênero feminino (53,4%) cuja mediana
de idade foi de 46 anos (IQ 31-53 Em relação à frequência
do risco nutricional, a maioria dos pacientes (61,5%) tinha
escore baixo. Houve uma frequência importante de desnutrição, segundo o indicador CB (73%), embora pelo IMC
(43,5%) tenha demonstrado eutrofia. Ainda que a maioria
dos pacientes tenha apresentado risco nutricional baixo,
aqueles que apresentaram risco nutricional alto (38,5%)
houve uma tendência maior à mortalidade, no entanto, essa
relação não se confirmou estatisticamente (p>0,05). Houve
também uma tendência (p>0,05) de associação de óbito
com a desnutrição, apesar de não ter sido demonstrado
significância estatística. Conclusão: Os pacientes com risco
nutricional e/ou desnutrição parecem estar vulneráveis a
piores desfechos clínicos.
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EP037
IMPACTO DO DÉFICIT ENERGÉTICO NA PRIMEIRA
SEMANA E GRAVIDADE MEDIDA PELO ESCORE SOFA NA
MORTALIDADE DE PACIENTES CRÍTICOS

um aumento de 16% na chance de mortalidade (OR 1,16
[IC 95% 1,08 - 1,24], p = 0,0001) e para cada diminuição
de 1 quintil de energia na primeira semana, houve aumento
de 71% na chance de mortalidade (OR 1,71 [1,33-2,21],
p = 0,0001). Conclusão: O déficit energético na primeira
semana tem efeitos deletérios sobre a mortalidade em 60
dias. A sobrevida é maior em pacientes que recebem pelo
menos 75% das calorias planejada. Além disso, o escore
SOFA de admissão tem poder preditivo na mortalidade.

APRESENTADORES: ANA BEATRICE MAGALHÃES DE OLIVEIRA 1 ; ROBERTA DE SOUZA FIUZA PEQUENO 1 ; VIVIAN
SAID MENDONÇA 1 ; MARTINIANO BEZERRA DE LIMA 2 ;
AMANDA GUIMARAES CASTRO CUSTODIO 3 ; THAIS PEREIRA HOLANDA 4 ; GUILHERME DUPRAT CENICCOLLA 2 .

EP038
RELAÇÃO ENTRE ADEQUAÇÃO CALÓRICO-PROTEICA E
RISCO NUTRICIONAL ATRAVÉS DO NUTRIC SCORE

1. INSTITUTO BRASILIENSE DE NUTROLOGIA (IBRANUTRO), BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE (IHBDF),
BRASÍLIA - DF - BRASIL; 3. HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS, BRASÍLIA - DF
- BRASIL; 4. HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILIA JOSÉ ALENCAR,
BRASILIA - DF - BRASIL.

APRESENTADORES: FABIANA RUOTOLO1; ERIKA SUITER2; ARIANE
NADOLSKIS SEVERINE2; SILMARA RODRIGUES MACHADO3; PAULO C. RIBEIRO4; IVENS AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA2; INGRID
RESENDE FRANÇA2; RITA DE CASSIA DE SOUZA FERNANDES5.

Introdução: O paciente crítico apresenta várias características que promovem a desnutrição, principalmente o hipercatabolismo. Sem o suporte nutricional adequado, há um déficit
energético que sustenta o desenvolvimento do consumo de
massa magra e, portanto, o agravamento dessa situação.
Já existem estudos mostrando que o déficit energético influi
em desfechos clínicos na terapia intensiva, mas as evidências
ainda não são conclusivas quanto ao benefício na sobrevida
de pacientes graves em relação ao recebimento de nutrientes
na fase aguda da doença. Objetivos: Avaliar o impacto
do déficit energético na primeira semana de hospitalização
e a gravidade medida pelo SOFA durante a internação na
mortalidade em 60 dias. Métodos: Trata-se de um estudo
prospectivo, no qual os dados dos pacientes foram coletados
em prontuários eletrônicos e acompanhados por nutricionistas treinados, considerando os dados da primeira semana
de internação. A análise utilizou dados de prontuários de
indivíduos maiores de 18 anos que permaneceram internados
por mais de 48h. A determinação da ingestão calórica foi
estimada pelo tempo em que o paciente permaneceu em
dieta zero durante a primeira semana de internação na
UTI. Assim, a ingestão na primeira semana foi classificada
em cinco quintis energéticos, com variação de 25% cada.
Resultados: Dos 300 pacientes, 163 (54,3%) receberam ≥
75% das calorias planejadas para a primeira semana, dos
quais 36,4% não sobreviveram. Entre os que permaneceram
em jejum (1,3%), nenhum sobreviveu. Através da análise de
sobrevida de Kaplan-Meier, observamos que os pacientes
que tiveram um consumo ≥ 75% do que foi planejado para
a primeira semana apresentaram uma sobrevida média de
53,9 dias (IC 95% 51,8 – 56,1; teste log-rank: p = 0,0001).
Enquanto isso, dentre os indivíduos que se encaixaram no
último quintil (dieta zero na primeira semana), nenhum
sobreviveu, com média de sobrevida de 37,3 dias. No total, a
média de sobrevida dentre toda a amostra foi de 49,5 dias (IC
95% 47,4 - 51,6; p-valor 0,0001). A partir de uma regressão
logística, temos que, para cada 1 unidade de SOFA, houve

1. SÍRIO LIBANÊS, SAO PAULO - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL SÍRIO
LIBANÊS, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3. HOSPITAL SÍRIO - LIBANÊS,
SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4. HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE,
SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A monitorização diária da adequação da terapia
nutricional é um dos parâmetros utilizados na avaliação da
qualidade do cuidado. Objetivo: Avaliar a relação entre a
adequação calórico-proteica em pacientes de UTI e risco
nutricional pelo Nutric Score. Métodos: Coorte retrospectiva
em UTI de um hospital privado de São Paulo, (n=79), adultos,
sob nutrição enteral e parenteral, por no mínimo 6 dias, sendo
incluídos a partir do 4º ao 9º dia para o cálculo de adequação
calórico-proteica até 30 dias. Os dados foram representados
por mediana e percentis e aplicado o teste de Mann-Whitney.
Os dados categóricos n (%) foram analisados pelo teste de
X2, ou Exato de Fisher. A acurácia foi analisada pela Curva
ROC. Foi realizado Regressão Logística, e considerado risco
α ≤ 0,05. Resultados: 92,9% dos pacientes do grupo com
alto risco nutricional (GARN) atingiram a meta calórica na 1ª
semana de internação comparados com 66,7% dos pacientes
do grupo de baixo risco nutricional (GBRN); p=0,003. 73,2%
do GARN atingiram > 80% na 1ª semana vs 4,2% do GBRN;
p<0,001. Dentre os que alcançaram a meta calórica, em
ambos os grupos, a mediana do >Nutric Score foi de 6,0
vs 5,0; p=0,016, mediana do APACHE II foi de 19 vs 13,5;
p=0,054; SAPS3 mediana de 54,5 vs 47; p=0,018. 95,3%
do GARN alcançaram a meta proteica vs 73% do GBRN;
p=0,005. A mediana do APACHE II foi de 21 no GARN vs 16
GBRN; p=0,0017, SAPS3 mediana de 56 vs 4; p= 0,042 e
Nutric Score mediana de 6,0 vs 5,0 p =0,073. A mediana do
frailty score foi de 7 para o GARN vs 5 no GBRN; p=0,003.
SAPS3 teve baixa acurácia prognóstica para meta proteica,
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curva ROC 0,67±0,07 p=0,017. O APACHE II e SOFA não
apresentaram boa acurácia e são fatores preditivos para Nutric
Score com odds ratio de 2,7 (1,1-6,6) p=0,026. Discussão:
Nutric Score apresentou melhor desempenho quando associado a outros scores. O fato de as metas terem sido atingidas
com mais facilidade justamente no grupo mais grave, sugere
que a avaliação de risco nutricional desperta maior atenção
e empenho da equipe multiprofissional.

a dieta adequada em termos calóricos reduz mortalidade na
UTI em pacientes críticos cardíacos.

EP040
ANÁLISE SENSORIAL DE AMOSTRAS DE KEFIR EM
PACIENTES INTOLERANTES À LACTOSE
APRESENTADORES: POLLYANNA AYUB FERREIRA DE RESENDE;
KARINA DE CASTRO MERHEB; JANAÍNA SARMENTO VILELA; DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS; MARIA CLÁUDIA DA SILVA.

EP039
VALOR NUTRICIONAL ADMINISTRADO E IMPACTO DA
OFERTA PROTEICA CALÓRICA EM PACIENTES CARDÍACOS
CRÍTICOS EM NUTRIÇÃO ENTERAL

UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
A intolerância à lactose é comum no mundo, sendo que a
ocorrência pode acometer metade da população mundial.
Aos intolerantes, a primeira recomendação é a redução e/
ou exclusão total em alguns casos, do consumo de leite e
seus derivados. Estudos apontam benefícios com a inclusão
de probióticos para nesses pacientes, além disso destacam
a capacidade de consumo certas doses de leite fermentados
com probióticos devido ao baixo teor de lactose. Dentre estes
probióticos, o kefir é um leite fermentado, com diversos benefícios à saúde. Objetivo:Identificar e quantificar os atributos
sensoriais de duas amostras sendo uma comercial e outra
a base de kefir em pacientes com intolerância à lactose.
Métodos: Trata-se de um estudo experimental realizado no
período de maio a junho de 2019, em um centro universitário do Distrito Federal. Foram recrutados estudantes que
se auto afirmaram intolerância a lactose (n=20). Foram
utilizados leite integral UHT, banana e canela, açúcar refinado. Os ingredientes foram obtidos de marcas consagradas
no mercado, de um mesmo lote e comprados no comércio
de Brasília -DF. Os grãos de kefir foram doados por uma
família da cidade de Brasília -DF. Os grãos de kefir foram
inoculados em uma proporção de 5% (m/v) e 10% (m/v) em
vidros previamente esterilizados contendo leite integral UHT.
A partir disto, as amostras foram fermentadas em temperatura
de 22± 2°C por 24 horas, posteriormente foram maturadas
sob refrigeração (5± 5°C) por 48 horas. Foi utilizado como
testes de escala hedônica para avaliam a preferência ou
aceitação junto aos consumidores. Foi realizada a comparação das características sensoriais, nutricionais e de custos,
de ambas as receitas. Resultados: A textura e cor das duas
receitas ficaram iguais. No sabor, a receita tradicional é até
mais azeda do que a de kefir, por isso, algumas pessoas
preferiram a receita com o kefir do que a tradicional, pois a
receita modificada ficou mais suave. Em relação ao custo,
o custo de ambas as preparações são semelhantes de baixo
custo e de alto valor nutricional. Conclusão: O Kefir pode
sim ser uma ótima alternativa para os intolerantes à lactose,
dependendo do nível da intolerância. Sua aceitação foi
muito boa, sendo que, comparativamente, ambas as receitas
ficaram muito parecidas.

APRESENTADORES: RENATA MONTEIRO VIEIRA; SANDRA MARI
BARBIERO.

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO
ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN) usual utilizada para
tratamento da desnutrição de paciente crítico é a nutrição
enteral (NE). Estudos mostram um percentual baixo de
adequação proteico e calórico na NE, em cardiopatas internados em unidade intensiva, podendo variar de 50 a 60 % em
relação a meta estipulada para recuperação ou manutenção
do estado nutricional. Esta inadequação pode acentuar o
quadro crítico e de desnutrição do paciente, aumentando
o risco de morte. Objetivo: Verificar o impacto do déficit
proteico e calórico no tempo de internação, de ventilação
mecânica (VM) e óbito em pacientes cardíacos críticos em
nutrição enteral (NE). Métodos: Trata-se de um estudo de
coorte retrospectivo. Foram incluídos pacientes maiores de
18 anos, internados em Unidade de terapia Intensiva (UTI)
Cardíaca, em nutrição enteral exclusiva. Foram coletados
valores de infusão da nutrição enteral em 5 e 10 dias, tempos
de início para dieta, tempo de uso de sonda nasoenteral,
tempo de internação hospitalar e UTI e tempo de ventilação
mecânica. O estudo foi aprovado pelo CEP da instituição sob
nº CAAE 88030618.8.0000.5333. Os dados são apresentados em frequências absolutas e relativas e média±dp, para
adequação calórica foi o teste t de Student, coeficiente de
correlação de Spearman, além do qui-quadrado de Pearson.
Resultados: Foram incluídos 155 pacientes, 61% do sexo
masculino, 37% eram estróficos, com uma média de idade
de 73,23±11,9 anos, 36,4% dos pacientes foram a óbito
em 30 dias, a adequação calórica em 5 e 10 dias foi de
52,45% e 62,71% respectivamente, e a proteína recebida
em 5 e 10 dias foi 0,65±0,31 e 0,84±0,29 g/kg/d respetivamente e a média em dias de início da nutrição enteral foi
de 1,51±1,64 dias. No grupo de pacientes que receberam
adequação calórica menor que 70% do prescrito houve 1,9
vezes mais óbito. Conclusão: Achados sugerem que receber
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EP041
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO DE DIARREIA
EM UM HOSPITAL GERAL DE SÃO PAULO

meta nutricional. No caso de manutenção de frequência e
volume das fezes deve-se suspender TNE e iniciar terapia
nutricional parenteral. Discussão: Com a implantação
do protocolo de diarreia, espera-se adotar condutas
padronizadas frente ao quadro, reduzir interrupção desnecessária da TNE ou dieta oral, melhorar status nutricional
dos pacientes e, consequentemente, seus desfechos. Para
implantação do protocolo há a necessidade de divulgação
e treinamento de toda a equipe.

APRESENTADORES: MAÍRA BRANCO RODRIGUES; NAYARA CRISTINE MATTA; VERUSKA MAGALHÃES SCABIM; DENISE EVAZIAN

HC-FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Segundo a WHO (2005), o quadro de diarreia aguda é considerado na presença de três ou mais
evacuações aquosas no período de 24 horas. As causas
incluem o uso de algumas medicações, além do tempo
prolongado de antibioticoterapia. Pacientes que fazem uso
de Terapia Nutricional Enteral (TNE) podem não ter boa
tolerância e desenvolver diarreia. Investigar e manejar a
diarreia aguda é importante para garantir o aporte nutricional adequado de forma segura e eficaz. Objetivo: Criar
protocolo institucional para sistematizar o manejo da diarreia. Métodos: Através de busca na literatura foi desenvolvido um protocolo para padronização de condutas em
diarreia na instituição. Foi identificado na literatura fatores
que podem influenciar a ocorrência de diarreia, como:
medicamentos, características da dieta ofertada como
a composição da fórmula, a osmolaridade e a presença
de fibras. Resultados: Foi desenvolvido um protocolo
com algoritmo propondo sistematização de conduta em
caso de diarreia aguda em pacientes hospitalizados. O
protocolo deve ser iniciado em todos os pacientes que
apresentarem três ou mais evacuações aquosas no período
de 24 horas. Os pacientes com diagnósticos de diarreia
crônica não devem ser inclusos. A partir da identificação
da diarreia deve ser investigada causa infecciosa. Caso
confirme essa causa, deve-se iniciar antibioticoterapia e
simbiótico e acompanhar evolução do paciente. Caso seja
excluída essa causa deve-se avaliar as medicações em uso.
Medicações com efeito laxativo e procinéticas devem ser
suspensas sempre que possível e, então, deve-se avaliar a
melhora da frequência e consistência das evacuações. Se
o paciente estiver em vigência de antibioticoterapia que
aumente a incidência de infecção por clostridium difficili
deve-se avaliar a troca do antibiótico. Caso o paciente
não apresente melhora de frequência e volume das fezes
com essas medidas deve-se alterar a dieta via oral para
uma alimentação pobre em resíduos e/ou ajustar a velocidade de infusão da TNE. Juntamente a essas últimas
medidas, deve-se incluir fibra solúvel e simbiótico. Com
a efetividade dessas medidas deve-se evoluir dieta até a
meta nutricional. Não ocorrendo melhora deve-se reduzir
volume da TNE e reiniciar progressão até meta nutricional
conforme melhora do quadro. Mantendo o quadro de
diarreia deve-se alterar formulação da TNE para oligomérica. Caso ocorra melhora, reiniciar progressão até

EP042
O IMPACTO DA DIETA CETOGÊNICA NA COMPOSIÇÃO
CORPORAL DE UM ATLETA AMADOR
APRESENTADORES: VICTOR BRITO PRADO KALLAS ANDRADE1;
DIOGO TOLEDO2; MELINA CASTRO2.

1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. DEPARTAMENTO DE TERAPIA
NUTRICIONAL DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO
PAULO - SP - BRASIL.
O estudo objetivou avaliar através do relato de um caso o
impacto da dieta cetogênica na composição corporal de
um atleta amador.Foi realizada entrevista com o paciente
e registro das medidas de composição corporal, através
de bioimpedância, antes e após 5 semanas da estratégia
nutricional associada a treinos resistidos quatro vezes por
semana. Os resultados demonstraram redução significativa
no peso corporal, principalmente com queda na massa
gorda, gordura visceral e medida da circunferência abdominal. Além disso, houve manutenção da massa muscular
esquelética e melhora da qualidade muscular avaliada pelo
ângulo de fase.

EP043
ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE IDOSOS
PORTADORES DE NEOPLASIA PULMONAR SUBMETIDOS
A CIRURGIA TORÁCICA ELETIVA
APRESENTADORES: THIAGO GONÇALVES; SANDRA ELISA ADAMI
BATISTA GONÇALVES; JULIO MOTT ANCONA LOPEZ; GIOVANNA NUNES DE OLIVEIRA; GIOVANNA MITCHIGUIAN.

REDE PREVENT SENIOR, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Os idosos compreendem uma população
de risco para perda de massa muscular, principalmente
aqueles portadores de neoplasias que são submetidos a
intervenção cirúrgica como parte do tratamento oncológico. A perda de massa muscular ao longo do tratamento oncológico está relacionada a um aumento das
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complicações e piora da sobrevida. Objetivos: Este estudo
tem o objetivo primário de analisar a diferença na composição corporal de idosos portadores de neoplasia pulmonar
submetidos a cirurgia torácica. Métodos: Foram incluídos
pacientes idosos (> 60 anos) portadores de neoplasia
pulmonar, e que foram submetidos a cirurgia torácica
minimamente invasiva eletiva. A composição corporal foi
avaliada por absorciometria por dupla emissão de raio-x
(DXA), cujos dados utilizados para análise foram obtidos no
pré operatório (DXA 1 ) e 60 dias após o ato cirúrgico (DXA
2 ). Foram obtidos os seguintes dados: massa magra (MM),
gordura corporal (MG), densidade mineral óssea (MO) e
índice de massa muscular esquelética apendicular (IMEA)
sendo considerado o IMEA < 7,0 (para homens) e IMEA
< 5,5 (para mulheres) como positivo para baixa muscularidade corporal. Para análise estatística foi realizado
teste T-student considerando nível de significância estatística 5%. Resultados: A amostra abrangeu 46 pacientes
sendo 32,6% homens e 67,4% mulheres, com idade de
68,89±7,26 anos e IMC 27,68±4,71 kg/m 2 ; 33,3%
dos homens e 16,13% das mulheres apresentavam baixa
muscularidade no pré-operatório pela DXA 1 sendo que
no pós-operatório (DXA 2 ), 40,0% dos homens e 22,6%
das mulheres obtiveram esse diagnóstico. As análises dos
valores de MG 1 , MG 2 , MO 1 , MO 2 , IMEA 1 , IMEA
2 não obtiveram significância estatística. Porém os valores
médios para massa magra foram de MM1 41,59±9,65kg
e MM2 40,90±9,50 kg (perda média de 0,61±0,15 kg)
com p = 0,038. Discussão: Os dados da composição
corporal demonstram uma tendência a perda de massa
magra sem variação na massa de gordura além de alta
prevalência de baixa muscularidade antes da intervenção
cirúrgica. Isso confirma a hipótese que idosos portadores
de neoplasia pulmonar apresentam maior vulnerabilidade
para desenvolvimento de sarcopenia, e que a intervenção
cirúrgica pode agravar esta perda muscular. Assim sendo,
protocolos devem ser instituídos no sentido da identificação precoce para preservação da massa magra quando
há perspectivas de intervenção cirúrgica como parte do
tratamento oncológico.

Introdução: O câncer de cabeça e pescoço compreende
um conjunto de neoplasias que podem se manifestar na
boca, faringe, laringe, entre outras regiões da cabeça e
do pescoço. Segundo estimativas do INCA, é atualmente
o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens
no Brasil, atrás somente do câncer de próstata. Os principais tratamentos para esse tipo de câncer são cirurgia,
radioterapia, quimioterapia ou a combinação destes,
que resultam em sintomas como mucosite, xerostomia,
alteração ou perda do paladar e odinofagia, levando ao
emagrecimento, perda ponderal e a necessidade do uso
de vias alternativas de alimentação. Objetivos: Avaliar
alterações no estado nutricional e a perda de peso de
pacientes com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço
em uso de terapia nutricional enteral acompanhados no
ambulatório de oncologia clínica da UNIFESP. Métodos:
Estudo retrospectivo realizado através da análise de banco
de dados, coletados no período de janeiro a dezembro de
2018 em ambulatório de oncologia clínica da UNIFESP.
Foram selecionados todos os pacientes com câncer de
cabeça e pescoço que utilizaram terapia nutricional em
algum momento do tratamento durante o ano de 2018.
Não participaram da amostra pacientes que comparecerem
em apenas uma consulta no período, por impossibilidade
de comparação para avaliação de alterações do estado
nutricional. Considerou-se as variáveis de peso e altura,
para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e
classificação do estado nutricional e a variação da perda
de peso para avaliação. A amostra foi estratificada por
sexo e idade. Resultados: A amostra foi composta por 24
pacientes, sendo 71% (n=17) de idosos e 29% adultos
(n=7) e 75% eram homens (n=18). Na primeira consulta
de 2018, 6 pacientes (25%) eram eutróficos, 15 (63%) apresentaram algum grau de desnutrição (baixo peso/magreza)
e 3 (12%) apresentaram excesso de peso (obesidade ou
sobrepeso). Um total de 11 pacientes (46%) referiu perda
de peso prévia. Após a análise dos dados verificou-se que
54% dos pacientes (n=13) apresentaram perda ponderal
no período. Destes, apenas 1 paciente apresentou perda
ponderal grave, e 12 tiveram perda não significativa, de
acordo com a classificação por percentual de perda de
peso. Foram observadas alterações no IMC em 96% dos
pacientes, sendo que em 84% dos casos não houve alteração na classificação do IMC. Discussão: Apesar dos
pacientes estarem em terapia nutricional, muitos ainda
apresentaram perda de peso, o que pode ser resultado
de anormalidades metabólicas causadas pela atividade
tumoral, resposta do hospedeiro ou consequência da sintomatologia ocasionada pelo tratamento. As perdas ponderais
foram, em sua maioria, não significativas, e boa parte dos
pacientes manteve o peso corporal, o que pode ter sido
resultado da terapia nutricional, visto que é observado que
a mesma é responsável pelo retardo na perda de peso em
pacientes oncológicos.

EP044
ALTERAÇÕES NO ESTADO NUTRICIONAL SEGUNDO
IMC E PERDA DE PESO EM PACIENTES COM CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA CLÍNICA
EM SÃO PAULO
APRESENTADORES: NATHALIA SOARES MACHADO; MAYARA
FREITAS DE OLIVEIRA; JULIA DE CASTRO QUERIDO; LIDIANE
PEREIRA MAGALHÃES.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
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EP045
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E FUNCIONALIDADE EM PACIENTES IDOSOS ONCOLÓGICOS

Introdução: O câncer é uma doença que provoca,
anualmente, 8 milhões de mortes em todo o mundo. O
tratamento e a doença em si apresentam vários efeitos
adversos, podendo influenciar consideravelmente no estado
nutricional e consumo alimentar do paciente. As alterações
metabólicas, morfológicas e funcionais podem influenciar
consideravelmente para o desenvolvimento de desnutrição
no paciente oncológico. A avaliação do estado nutricional e
consumo alimentar são imprescindíveis para uma melhora no
quadro clínico do paciente oncológico. Objetivos: Avaliar
o estado nutricional e o consumo alimentar de pacientes
em tratamento de câncer. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal descritivo de caráter quantitativo, realizado no
ambulatório do Centro de Câncer de Brasília (Cettro), no
período de março a maio de 2019. A amostra foi constituída
por 45 pacientes com diagnóstico de câncer, adultos e idosos
de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 20 anos, em
tratamento independente do tipo. Os dados foram coletados
a partir da avaliação nutricional realizada pela Avaliação
Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP) e
Índice de Massa Corporal (IMC), questionário adaptado de
Consumo Alimentar, do Ministério da Saúde, e de consulta
aos prontuários dos pacientes. A análise estatística foi realizada de forma descritiva por meio de frequências percentuais.
Resultados: Ao avaliar o estado nutricional dos pacientes
pela ASG-PPP, cerca 51% dos pacientes foram classificados
como bem nutridos ou ASG A, 25% como moderadamente
desnutridos ou ASG B e 24% como gravemente desnutridos
ASG C. Pela avaliação antropométrica, 37% dos pacientes
adultos foram considerados eutróficos, já para pacientes
idosos, 54% foram classificados com desnutrição ou risco
de déficit. Ao comparar o estado nutricional entre as avaliações nutricionais IMC e ASG-PPP, apenas 55% apresentaram
concordância independente da classificação ou diagnóstico
apresentado e observou-se 45% de discordância. Quanto
à necessidade de intervenção nutricional a partir do escore
total da ASG-PPP, para 49% dos pacientes apresentaram
escore maior ou igual a 4, precisando de intervenção para
manuseio dos sintomas relatados no questionário, sendo
que destes 24% apontaram necessidade crítica. Cerca de
47% dos pacientes oncológicos apresentaram problemas
para se alimentar sendo que destes os principais sintomas
apresentados foram: 52% náusea e 48% hiporexia. Quanto
à ingestão alimentar, 22% dos participantes consideraram
o consumo menos que o normal e 76% relataram sem
mudanças durante 1 mês. Na avaliação do consumo
alimentar, foi observada ingestão não adequada de frutas
(49%), leite e derivados (76%) e carnes (62%). Conclusões:
Os resultados apontam que os pacientes analisados apresentaram algum grau de desnutrição e inadequações do
consumo alimentar e assim sendo necessário acompanhamento e intervenção nutricional para melhorar o prognóstico
do paciente oncológico.

APRESENTADORES: LUANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA1; ANA
PAULA BARRERE2; DIOGO TOLEDO2; SILVIA MARIA FRAGA PIOVACARI2; VINICIUS GOMES BARROS3; ISABEL ORDÁLIA RIBEIRO
DE CASTRO2.

1. REDE PREVENT SENIOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL
ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A desnutrição no câncer está relacionada
a fatores associados ao curso da doença e pode induzir
alterações na massa muscular e promover prejuízo na força
muscular. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e a força
muscular, bem como verificar a correlação entre estas duas
variáveis em pacientes oncológicos idosos. Métodos: Estudo
transversal com pacientes oncológicos com idade igual ou
superior a 60 anos, que buscaram atendimento no serviço de
oncologia do hospital. O estado nutricional foi avaliado pela
avaliação subjetiva global produzida pelo paciente (ASG-PPP)
e por outros parâmetros antropométricos, como peso, altura,
índice de massa muscular (IMC) e área muscular do braço
(AMB). A FPP foi mensurada três vezes com um dinamômetro hidráulico na mão dominante e a média foi usada na
análise. Resultados: Foram avaliados 147 pacientes idosos
com câncer e, segundo a ASG-PPP, 101 (68,7%) pacientes
estavam bem nutridos, 39 (26,5%) com desnutrição moderada e apenas 7 (4,8%) pacientes gravemente desnutridos.
A média da FPP de todos os pacientes foi de 25,3±8,8 kg,
dos homens foi 29,6±8,0 kg e das mulheres 19,1±5,7 kg,
78 (53,0%) pacientes estavam com baixa força muscular,
dentre os homens 47 (53,4%) e as mulheres 31 (52,5%). Ao
investigar a associação da FPP com a AMB, verificamos que
existe uma baixa correlação (r 0,589; p=0,000). Conclusão:
A despeito da maior parte dos pacientes apresentar estado
nutricional adequado segundo os métodos clássicos de
avaliação nutricional e a ASG-PPP, metade deles revelou
baixa força muscular. Isso indica que a FPP foi mais sensível
para avaliar a condição muscular desses pacientes. Foi
observada baixa correlação entre a massa muscular e a
FPP, o que sugere que outros fatores parecem influenciar a
força muscular e não somente a quantidade de músculo em
pacientes oncológicos idosos.

EP046
ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE
PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER
APRESENTADORES: TAMIRES ALVES TORRES; ANA LÚCIA RIBEIRO
SALOMON.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
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EP047
PERFIL NUTRICIONAL DE MULHERES COM CÂNCER DE
MAMA EM USO DE HORMONIOTERAPIA EM UMA CLÍNICA
PARTICULAR DO DISTRITO FEDERAL

EP048
RELAÇÃO E PROGNÓSTICO ENTRE DISTRIBUIÇÃO
DA MASSA MUSCULAR DEFINIDA POR TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA E A SOBREVIDA GLOBAL.

APRESENTADORES: DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS1;
KATIUSCIA FLÁVIA DE LIMA E SILVA1; POLLYANNA AYUB FERREIRA
DE RESENDE1; PAULINA NUNES DA SILVA2.

APRESENTADORES: DALTON LUIZ SCHIESSEL1; LISA MARTIN2;
MICHAEL B SAWYER2; OLIVER BATHE3; ALDO MONTANO-LOZA2;
VINCENT THAI2; PIERRE SENESSE4; VICKIE E. BARACOS2.

1. UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. ONCOVIDA, BRASÍLIA DF - BRASIL.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, GUARAPUAVA PR - BRASIL; 2. UNIVERSITY OF ALBERTA, EDMONTON - CANADA;
3. UNIVERSITY OF CALGARY, CALGARY - CANADA; 4. INSTITUT DU
CANCER DE MONTPELLIER, MONTPELLIER, - FRANÇA.

Introdução: A hormonioterapia é um método que consiste no
uso de inibidores de hormônios para o tratamento do câncer de
mama receptor-positivo, sendo eles receptores de estrogênio
e progesterona. Os tipos de hormonioterapia utilizados, são
os moduladores seletivos do receptor de estrogênio (SERM) e
inibidores da aromatase (IA). Destaca-se que a hormonioterapia pode provocar aumento do apetite, retenção hídrica,
além de apresentar um ganho de peso progressivo. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de mulheres com câncer de
mama em uso de hormonioterapia. Métodos: Foi realizado
um estudo transversal, analítico e descritivo, aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa pelo Uniceub, durante o período
de setembro a outubro de 2018, em uma clínica particular
do Distrito Federal, envolvendo pacientes com diagnóstico
de câncer de mama em uso de hormonioterapia, do sexo
feminino com idade ≥ 18 anos. Foram coletados dados
demográficos como: idade, sexo, estado civil, história clínica
(tempo em tratamento e tipo do tratamento). Os parâmetros antropométricos foram avaliados através da realização
do exame de bioimpedância, circunferência do braço,
panturrilha e dobras tricipital e bicipital. Como método de
avaliação do estado nutricional e sintomatologia foi aplicada
a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente (ASGPPP). Resultado: A amostra homogenea foi constituída por
18 mulheres, idade média de 35 anos, casadas(80%), IMC
28 kg/m2 +_2,3kg. Em relação ao IMC, 74% encontrava-se
com sobrepeso e obesidade, no qual 89% das participantes
apresentaram ganho de peso desde o início do tratamento.
Em relação a avaliação antropometrica, 44% apresentavam
sobrepeso ou obesidade segundo a CB e 50% de  sobrepeso
e 39% obesidade de acordo da %CMB. Quanto a composição corporal, a média de %gordura corporal foi 38,1 ± 6,7,
sendo que 56% foram classificados com o percentual muito
alto, 22% adequado, 11% alto, 6% bom e 6% muito bom.
Não houve asssociação entre % de GC, ganho de peso e
tempo de hormonioterapia maior de 6meses.  Conclusão:
Diante dos dados apresentados não se pode afirmar que os
resultados obtidos estão unicamente relacionados com o uso
dos medicamentos da terapia adjuvante, pois o ganho de
peso ponderal durante o tratamento pode estar relacionado
com outros fatores, como a ingestão alimentar, sedentarismo
e fatores psicossociais.

Introdução: Tomografia Computadorizada (TC) é considerada padrão-ouro para avaliar a composição corporal e
quantificar compartimentos muscular e gordura corporal. No
câncer, a massa muscular é correlacionada com resultados
adversos; maior toxicidade, tempo de internação hospitalar
e sobrevida global (SG). Publicações tentaram explicar essa
relação, mas pequenas amostras cegam e limitam a capacidade de entender os relacionamentos ocultos em meio à
massa muscular aos resultados. Objetivos: Definir a relaçã
sexo-específicas entre a musculatura esquelética corporal e a
mortalidade em um grande conjunto de dados internacionais,
incluindo pacientes do Canadá e da Europa. Métodos: O
Índice da Músculatura Esquelética (IME, cm2/m2) foi avaliado
por TC na 3ª vértebra lombar (L3) em pacientes com tumor
sólido avançado. Dados foram estratificados por sexo em 10
grupos iguais (decil 1 a 10) e o desfecho primário foi explorar
relações para SG em meses. O método de Kaplan-Meier
foi utilizado para estabelecer efeitos de cada variável na
sobrevida. Análise para determinar a Razão de Risco (RR) na
Sobrevida Global foi conduzida usando o modelo de riscos
proporcionais da Regressão de Cox (RC) univariada e multivariada (ajustado para idade, localização do tumor e estágio)
no programa SPSS® 22 com significância de p<0,05.
Resultados: Foram 9243 pacientes com 63,4±12,2
anos. Pacientes masculinos n=5543(60,0%) e feminino
n=3700(40,0%). As principais localização dos tumores
foram: colorretal 3391(36,7%), pulmão 1305(14,1%),
cabeça e pescoço 912(9,9%), fígado 847(9,2%) e pâncreas
473(5,1%) e no estágio 4 - 4307(52,3%). A média do IME
foi para o sexo masculino 49,6±9,6 (cm2/m2) e feminino
39,7±7,5 (cm2/m2) e a mediana da SG foi de 23,7±0,9
meses e 21,6±1,0 meses na devida ordem. Os grupos decil
1 ao 10 respectivamente foram; para a IME (cm2/m2) 33,3,
39,9, 43,2, 45,7, 48,1, 50,4, 52,9, 55,6, 59,2 e 67,3
para homens e 27,8, 32,4, 34,7, 36,5, 38,2; 39,9, 41,9,
44,0, 47,1 e 54,0 para mulheres; como para a mediana da
SG foram; 7,5, 13,9, 16,2, 20,0, 25,2, 33,1, 30,1, 43,5;
42,8, 41,1 meses para homens e 9,6, 12,9, 18,4, 21,9,
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19,9, 20,1, 28,1, 26,3, 31,5 e 34,8 meses para mulheres.
A análise RC univariada foi significativa (p<0,05) com RR
para homens do 1º ao 7º decil 3,16, 2,10, 1,96, 1,68, 1,44,
1,22 e 1,29 e para mulheres do 1º ao 6º decil 2,02, 1,76,
1,41, 1,31, 1,40 e 1,31. Para a análise da RC multivariada
foi significativa (p <0,05) com RR para homens a partir do 1º
ao 4º decil 2,36, 1,69, 1,54 e 1,42 e para mulheres do 1º
ao 4º decil 1,62, 1,41, 1,31 e 1,29. Discussão: A SG está
relacionada continuamente com o IME e com a maior SG é
observado nos indivíduos com maior massa muscular. IME
foi independentemente prognóstico de GS em um modelo
ajustado para idade, local do câncer e estádio para homens
e mulheres. As mulheres têm uma menor extensão de massa
muscular do que os homens. Em homens e mulheres de igual
musculatura, a SG nas mulheres foi significativamente maior.

classificando em três categorias: (A) bem nutrido, (B) risco
nutricional e desnutrido moderado e (C) desnutrido grave.
Resultados: A idade média dos pacientes estudados foi de
57+-14 anos, sendo 51,9 (n=97) do sexo masculino. Em
relação ao estado nutricional, 30,5% (n=57) dos pacientes
estavam em risco de desnutrição ou desnutrido moderado
(ASG=B) e 13,4% (n=25) apresentaram desnutrição grave
(ASG=C). Desses pacientes, cerca 83% (154) receberam
dieta dentro das primeiras 48h do pós-operatório, sendo
a Via Oral (VO) mais prescrita 84,9% (n=158). Os dados
mostraram também que 19,3% (n=36) estavam em risco
de sarcopenia pelo SARC-F e 34,2% (n=63) apresentaram
pelo menos uma complicação no pós-operatório. Nesse
sentido, os pacientes em risco de sarcopenia apresentam
risco aumentado em quase duas vezes para complicações
no pós-operatório [RR=1,82(IC95% 1,19-2,79; p=0,016)].
Conclusão: O questionário SARC-F é um método simples,
rápido e barato que pode auxiliar na triagem da sarcopenia,
sendo esse risco de sarcopenia preditor de complicações
no pós-operatório em pacientes oncológicos submetidos a
operações de médio e grande porte. Sendo assim, pacientes
oncológicos candidatos a operações de médio e grande
porte que estão em risco de sarcopenia deveriam receber
um preparo nutricional pré-operatório para reduzir futuras
complicações.

EP049
RISCO DE SARCOPENIA PELO SARC-F COMO PREDITOR
DE COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS CIRÚRGICOS
APRESENTADORES: MARISTELA LUFT PALAURO 1; HADASSA
HILLARY NOVAES PEREIRA RODRIGUES1; THAYSE EMANUELLI
GODOY BEHNE1; JESSIKA CADAVID SIERRA2; FRANCILENE OLIVEIRA ANDREO1; MARIANA BORGES SILVA THÉ3; DIANA BORGES
DOCK NASCIMENTO1.

EP050
β-HIDROXI-β-METILBUTIRATO ELEVA P53, REDUZ COX-2
E PCR EM CAMUNDONGOS BALB-C TRANSPLANTADOS
COM TUMOR ASCÍTICO DE ERLICH

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT, CUIABÁ MT - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT,
CUIABÁ - COLOMBIA; 3. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA
GRANDE - UNIVAG, CUIABÁ - MT - BRASIL.

APRESENTADORES: RAQUEL GORETI ECKERT DREHER1; DANIELA
COELHO DOS SANTOS2; TAMILA SIMINSKI2; CYNTHIA PADUA2;
KARINA BETTEGA FELIPE3; ROZANGELA CURI PEDROSA2.

Introdução: A Sarcopenia é uma síndrome caracterizada
pelo acometimento progressivo e generalizada da musculatura esquelética, resultando em perda de massa muscular
e capacidade funcional. Quando relacionado ao paciente
oncológico, cirurgia e desnutrição aumenta a probabilidade
de complicações. Objetivo: Avaliar a associação do risco
de sarcopenia pelo questionário SARC-F com a presença de
complicações no pós-operatório de pacientes oncológicos
cirúrgicos de médio e grande porte. Métodos: Trata-se de
um estudo coorte prospectivo com 187 pacientes oncológicos
candidatos a cirurgias de médio e grande porte internados
no Hospital de Câncer em Cuiabá-MT. A variável principal
foi investigar o risco de sarcopenia através do questionário
SARC-F (Strength, Assistance with walking, Rise from a chair,
Climb stairs and Falls). Esse questionário é composto por
cinco perguntas que vão avaliar a força, a caminhada,
levantar de uma cadeira, subir escadas e o histórico de
quedas. As pontuações vão de 0 a 10, sendo de 0-2 para
cada item. Assim a pontuação igual ou maior que 4 é
preditivo de risco de sarcopenia. Inicialmente, os pacientes
foram avaliados pela Avaliação Subjetiva Global – ASG,

1. UNIVEL/UFSC, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2. UFSC, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 3. UFSC, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB) é um
metabólito da leucina, utilizado para promover o ganho de
massa muscular em atletas, entretanto, nos últimos anos seu
efeito anti-inflamatório vem sendo investigado. O câncer é
uma doença multifatorial, causado por fatores genéticos e
ambientais. As células tumorais superexpressam a COX-2,
enzima relacionada à inflamação, indução de resistência
à apoptose e estimulação da angiogênese e metástase. A
Proteína C-Reativa (PCR) se encontra elevada em processos
inflamatórios e vários tipos de câncer sendo assim considerada um marcador de inflamação sistêmica. Por outro lado,
a p53 é uma proteína citoplasmática, de massa molecular
53 kDa, sintetizada pela própria célula que regula o ciclo
celular e a apoptose e, portanto, funciona como um supressor
tumoral além de ter papel importante na conservação da
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estabilidade do DNA, impedindo a mutação do genoma.
Mutações da p53, são observadas em vários tipos de câncer.
Objetivo: Avaliar in vivo o efeito da suplementação com
HMB em camundongos isogênicos BALB-C transplantados
com Tumor Ascitico de Erlich (TAE) e doxorrubicina (DOXO).
Métodos: Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais (n=12): Controle (C), DOXO (1 mg/kg/dia), HMB
(617,3 mg/kg/dia) e HMB+DOXO (617,3 mg/kg/dia e 1
mg/kg/dia, respectivamente) administrados via intraperitoneal durante 9 dias. O crescimento tumoral foi avaliado
pela medida da circunferência da cintura e o tipo de morte
celular determinado no líquido ascítico por coloração induzida com Iodeto de Propídeo e Laranja de Acridina. O efeito
pró-apoptótico foi avaliado pela determinação de p53, BAX
e COX-2 em células TAE por Western Blot. A concentração
de PCR foi determinada em amostras de soro por imunoturbidimetria. No ensaio de sobrevida os animais foram
acompanhados durante trinta dias (método Kaplan-Meier).
Resultados: A associação de HMB+DOXO aumentou o
percentual de células apoptóticas (31,63±9,69%) em relação

ao grupo controle (C: 2,86±1,48%), DOXO (3,54±0,85%)
e HMB (2,93±1,12%), com redução do número de células
viáveis (C: 94,66±1,60; DOXO: 71,85±13,18; HMB:
93,81±2,42; DOXO+HMB: 51,88±3,81), em relação ao
grupo controle e ao grupo DOXO (p <0,001). A adição
de HMB ao tratamento DOXO, aumentou a expressão de
p53 e BAX (p <0,001) e reduziu COX-2 (p <0,001), além
de reduzir PCR (0,205±0,02 mg/L) em relação ao grupo
controle (1,63±0,38 mg/L), DOXO (2,39±0,43 mg/L) e
HMB (0,31±0,05 mg/L). Não foi observada diferença na
sobrevida dos animais tratados com DOXO+HMB, porém,
no dia 30 haviam 3 sobreviventes no grupo DOXO e 5
sobreviventes no grupo HMB+DOXO. Não foi observada
diferença significativa no peso final destes animais, entretanto, a diferença na medida da circunferência da cintura
foi significativa, indicando inibição do crescimento tumoral.
Conclusão: O HMB potencializa o efeito pró-apoptótico
da doxorrubicina e poderia ser usado como adjuvante no
tratamento oncológico.
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(DP=3,76) e 60,00% (n=30) manifestaram complicações
pós-alta hospitalar, principalmente mecânicas e gastrointestinais. Ainda, 66,66% (n=4) dos desacompanhados foram
a óbito. Discussões: Encontrou-se predomínio de nutrição
enteral artesanal; estado nutricional, índice de complicações
e incidência de óbito desfavoráveis, especialmente para o
grupo sem acompanhamento nutricional. Posto isso frisase à atenção nutricional, para apoio e acompanhamento
pós-alta no domicílio. No município, questões econômicas
e de gestão influenciaram para uma rede sem fluxo, com
deficiência de recursos humanos e de comunicação entre
os níveis de complexidade. Aponta-se para a necessidade
do estabelecimento de um fluxo pós-hospitalar, buscando
melhor evolução do estado nutricional. Isso considerando
a qualidade de vida dos indivíduos, mas também redução
de custos relacionados a reinternação hospitalar e complicações no domicílio.

SESSÃO DE PÔSTERES
EP051
A NUTRIÇÃO ENTERAL APÓS A ALTA HOSPITALAR:
EVOLUÇÃO OU INVOLUÇÃO? - RELATO DE CASOS
APRESENTADORES: ALINE LUIZA FÜHR1; ERIKA MARAFON RODRIGUES CIACCHI2.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, FOZ DO IGUAÇU - PR
- BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL.
Introdução: Esforços vêm sendo investidos para a redução
das taxas de desnutrição hospitalar. Outrossim, questionase quanto à evolução nutricional do indivíduo em nutrição
enteral pós-alta, entendendo-se a complexidade do sistema
de saúde e a síndrome de pós-hospitalização, uma vez que
a readmissão hospitalar é um indicador de qualidade do
serviço de saúde. Quanto a isso, a terapia enteral domiciliar
vem no sentido de garantir o aporte nutricional, mas com
menor custo, redução do risco de contaminação hospitalar
e possível melhora na qualidade de vida do paciente e
familiares. Entretanto, o suporte profissional é primordial
para que esses benefícios sejam alcançados. Objetivos:
Apresentar a evolução de pacientes sob terapia de nutrição
enteral domiciliar pós-alta hospitalar, com e sem acompanhamento nutricional, na rede pública de saúde Foz do
Iguaçu-PR. Métodos: Relato de casos de delineamento
transversal e quantitativo, do período de março a outubro
de 2017. Participaram adultos e idosos, pós-alta hospitalar
e sob nutrição enteral rastreados na rede de saúde. Os
acompanhados por nutricionista (n=6) foram abordados
logo após a alta enquanto os sem (n=6), cerca de 15 dias
após. Utilizou-se anamnese, fita métrica e adipômetro para
a coleta de dados. O peso e a estatura foram estimados
com fórmulas específicas e a avaliação do estado nutricional considerou sexo e idade. Este trabalho é vinculado
a projeto de pesquisa aprovado em Comitê de Ética (nº
66931217.6.0000.0107) e os participantes assinaram
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados:
Todos os participantes encontravam-se acamados e dependentes de cuidados; 66,70% (n=8) do gênero feminino;
75,00% (n=9) idosos, com permanência hospitalar média
de 21 dias. Quanto ao tipo de nutrição enteral administrada, 50% (n=6) era mista (modular e artesanal), 33,33%
(n=4) modular e 16,66% (n=2) totalmente artesanal.
Quanto ao estado nutricional, o grupo sem acompanhamento apresentou maior percentual de baixo peso (83,33%;
n=5) com Índice de Massa Corporal médio de 20,13kg/m²

EP052
ALTERAÇÃO NOS PARÂMETROS DE BIOIMPEDÂNCIA
ELÉTRICA E PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS EM INTERVENÇÃO COM JEJUM INTERMITENTE
APRESENTADORES: NADYA CAROLINE MAMBELLI MAGRI1; PATRICIA DE MORAES PONTILHO2; PATRICIA AZEVEDO DE LIMA
MASUDA1; MARCIA LEITE PINTO RODRIGUES2; MAIRA RAQUEL
PEIXOTO DE MOURA2.

1. ANHANGUERA EDUCACIONAL, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.
ANHANGUERA EDUCACIONAL, OSASCO - SP - BRASIL.
Introdução: O jejum intermitente é uma estratégia atual de
intervenção nutricional baseado na restrição energética por
períodos determinados que vem demonstrando desfechos
positivos em diversos marcadores, dentre eles, os marcadores cardiometabólicos e antropométricos. Apesar destes
achados, os dados em humanos ainda são inconclusivos,
visto que os resultados encontrados estão associados
especialmente a estudos experimentais. Objetivo: Avaliar
o efeito do jejum intermitente em parâmetros antropométricos e de composição corporal em adultos com excesso
de peso. Métodos: Estudo de intervenção em adultos de
19 a 40 anos com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25
Kg/m2 de 19 a 40 anos de ambos os sexos recrutados na
Clínica Escola de Nutrição da Universidade Anhanguera.
Os participantes receberam orientação de jejum de 16
horas, 5 vezes na semana, e foram acompanhados nesta
primeira fase da pesquisa por 30 dias. Foram avaliados
os parâmetros antropométricos de peso corporal (Kg) ,
estatura (m), circunferência da cintura (CC), e as medidas
de composição corporal determinadas a partir do equipamento tetrapolar de bioimpedância elétrica Biodynamics®,
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modelo 310 (TBW, São Paulo, Brasil). A análise de bioimpedância permitiu a obtenção dos valores do percentual
de massa gorda (%MG) e percentual de massa magra
(%MM). Todas as análises estatísticas foram realizadas
com auxílio do programa Statistical Package for the Social
Sciences® (SPSS) versão 16 pelo teste t-student pareado
com nível de significância de p<0,05. Resultados: Até o
momento participaram do estudo 8 adultos com média
de idade de 28,5 (±4,5) anos. Os desfechos avaliados
neste primeiro mês demonstraram redução significativa
de peso (84,7 Kg para 83,2 Kg; p=0,017), redução de
IMC (31,8 para 31,3 Kg/m2; p=0,015 e redução de CC
(93,4 para 90,4 cm; p=0,026). Não foram encontradas
mudanças significativas na análise de composição corporal,
entretanto a média do %MG no período basal era de
32,13% e após 1 mês de intervenção 31,8% (p=0,156),
e para massa magra de 64,6% no período basal e 65,7%
após 1 mês de intervenção (p=0,485). Conclusões: Os
pacientes submetidos à intervenção de jejum intermitente
de 16 horas apresentaram melhora dos indicadores antropométricos, especialmente pela redução de CC. Os dados
da bioimpedância elétrica não refletiram mudança significativa, mas demonstram tendência de efeitos positivos na
composição corporal desses adultos com excesso de peso.
Referências: KUL, S.; SAVA, E.; OZTURK, Z.A.; KARADAG,
G. Does Ramadan fasting alter body weight and blood
lipids and fasting blood glucose in a helthy population?
A meta-analysis. J Relig Health. 2013;16:1217-1222.
PATTERSON R.E.; LAUGHLIN, G.A.; SEARS, D.D.; LACROIX,
A.Z.; MARINAC, C.; GALLO, L.C.; HARTMAN, S.J.; NATARAJAN, L.; SENGER, C.M.; MARTINEZ, M.E. VILLASENOR,
A. Intermittent fasting and human metabolic health. J Acad
Nutr Diet. 2015;115(8):1203-1212.

contribuir de maneira negativa com desfechos como
morbidade e mortalidade. Até o momento nenhum estudo
avaliou a prevalência de alterações eletrolíticas compatíveis com SR em pacientes em uso de TNE admitidos em um
serviço de emergência. Objetivo: Avaliar a presença de
alterações eletrolíticas compatíveis com SR em indivíduos
em TNE com risco de SR admitidos em um Serviço de Emergência. Métodos: Estudo transversal que incluiu pacientes
>18 anos, em uso de TNE e em risco de SR conforme
critérios estabelecidos pelo NICE. Foram analisadas variáveis sociodemográficas, antropométricas, clínicas e bioquímicas. Os eletrólitos avaliados foram sódio, potássio,
magnésio, fósforo e cálcio séricos. Níveis de albumina
também foram analisados. Resultados: Foram avaliados
83 pacientes com média de idade de idade de 64±11
anos, 54 (65,1%) do sexo masculino, com média de IMC
de 17,3±3,5 kg/m² e perda de peso observada em 79
(95,2%) dos indivíduos, sendo a mediana da perda de peso
de 14,7 (10,1 – 26,9) kg. Durante a primeira semana de
internação, todos os pacientes possuíam ao menos uma
dosagem sérica de sódio e potássio, 25 (30,1%) de fósforo,
48 (57,8%) de magnésio, 60 (72,3%) de cálcio total e
47 (56,6%) de albumina. Hiponatremia foi verificada em
46 (55,4%) dos pacientes avaliados, hipocalemia em 13
(15,7%), hipomagnesemia em 12 (25,0%), hipofosfatemia
em 10 (40%) e hipocalcemia em 10 (16,7%). Hipoalbuminemia foi verificada em 34 (72,3%) dos pacientes
com média de 3,1±0,6 g/dL. O tempo de internação
na emergência e no hospital foi de 5 (4 – 8) dias e 12
(7 – 18) dias, respectivamente. A mortalidade hospitalar
foi de 26,5%. Discussão: Nossos dados sugerem que
alterações eletrolíticas estão presentes em pacientes com
risco de SR em uso de TNE admitidos em um serviço de
emergência e atenção deve ser dada a essa população. A
correção dos níveis de eletrólitos é recomendada como um
dos primeiros passos no tratamento da SR paralelamente
à progressão gradual da TNE. Pelo nosso conhecimento,
esse é o primeiro estudo que avaliou alterações eletrolíticas
em pacientes com risco de SR em serviço de emergência,
mais estudos são necessários para explorar associações
e possibilitar generalização dos resultados.

EP053
ALTERAÇÕES ELETROLÍTICAS EM PACIENTES COM RISCO
DE SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM UM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
APRESENTADORES: RAQUEL STOCKER PÉRSICO 1; OELLEN
STUANI FRANZOSI2.

EP054
ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE DIETA ENTERAL EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: PRESCRITO X INFUNDIDO

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE,
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.

APRESENTADORES: RANNA ADRIELLE LIMA SANTOS1; ELLEN
FERNANDES GUSMÃO2; IANKA MARIA DOS SANTOS2; ALAIDE
GUILHERME DOS SANTOS2.

Introdução: Desnutrição e risco nutricional são prevalentes em usuários de terapia nutricional enteral (TNE)
e em pacientes admitidos em serviços de emergência. A
Síndrome de Realimentação (SR) se caracteriza por alterações eletrolíticas e manifestações clínicas que podem

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, MALHADOR - SE BRASIL; 2. UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
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Introdução: Pacientes em unidades de terapia intensiva
são mais propícios à desnutrição do que os demais, por
isso é fundamental a monitoração diária da adequação da
dieta enteral. Objetivos: Analisar e avaliar a adequação
entre prescrição e infusão do suporte calórico da Terapia
Nutricional Enteral (TNE) ofertado nos pacientes de uma
unidade de terapia intensiva adulto. Métodos: Estudo longitudinal, descritivo, prospectivo com especificidade quantitativa, realizado de agosto de 2017 a janeiro de 2018 com
pacientes entre 18 e 90 anos de idade, de ambos os sexos,
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um
hospital da rede pública, na cidade de Aracaju. Foi utilizado
como instrumento de coleta o formulário de Indicadores
de Qualidade em Nutrição e os dados foram tabulados e
analisados utilizando planilha eletrônica do Microsoft Excel
2010. Resultados: Foram acompanhados 357 pacientes
de ambos os sexos, com idade média de 50,95 ±17,06
anos. Constatou-se que a maioria desses (n=315) estava
com risco nutricional e que somente 13,7% não conseguiu
alcançar o Valor Energético Total (VET). Entre os motivos de
interrupção da dieta, se destacou a parada para procedimentos diversos com o percentual de 31,1%. A adequação
entre prescrição e infusão foi de 82,6%. Discussão: Apesar
da maioria dos pacientes estarem em risco nutricional,
evidenciou-se que os mesmo atingiram suas necessidades
energéticas totais em pouco tempo, o que possibilita o
distanciamento de uma desnutrição que é comum em
unidades de terapia intensiva. O valor de adequação do
volume da dieta enteral está adequado conforme parâmetro
imposto. Ressalta-se que a contínua monitoração da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) contribui
efetiva e positivamente para amenizar as intercorrências da
nutrição enteral (NE), permitindo uma melhor execução da
dieta em prol dos pacientes visando diminuir o tempo de
internação dos mesmos.

Avaliar o perfil dos pacientes submetidos a suplementação
oral em hospital geral. Métodos: Analise retrospectiva
de prontuário no periodo de abril de 2017 a abril 2019.
Resultados: Foram analisados prontuários de 1626
pacientes que receberam suplemento nutricional oral
durante internação hospitalar. O grupo era composto de
928 pacientes (57,1%) do sexo feminino e 697 (42,9%) do
sexo masculino. 67,5% dos pacientes eram portadores de
hipertensão arterial sistêmica, 36,4% de diabetes mellitus,
17,5% doença renal cronica e 4,6% doença renal aguda,
sendo que destes pacientes com doença renal 3,4%
realizaram terapia substitutiva renal. 20,9% dos pacientes
apresentavam doença neurológica (acidente vascular
encefálico, alzheimer, demencia e parkinson) e 15,3%
apresentavam disfagia à avaliação. Sobre a avaliação
nutricional quando aplicado triagem nutricional com NRS
2002 7,9% não apresentavam risco nutricional , 46,7%
dos pacientes apresentavam risco 3 e 43,1% risco acima
de 3. Na avaliação subjetiva global foi classificado como
nutrido 72% dos pacientes, 16,6% desnutrido moderado
e 1,2% desnutrido grave. De acordo com a avaliação
medica foram prescrito 46,6% suplementos normoproteicos, 19,1 ¨% suplementos hiperproteicos e 31,5%
suplementos especializados. Na reavaliação aplicada
pela nutricionista 91,9% dos pacientes mantiveram estado
nutricional, 2% dos apresentaram melhora nutricional e
6,2% apresentaram piora nutricional. Desta população
3,1% dos pacientes evoluiram a óbito. Discussão: A
desnutrição hospitalar tem impacto na evolução clinica do
paciente durante a internação e portando a importancia
da triagem nutricional na admissão e uso de suplementos
via oral influenciam diretamente no desfecho hospitalar.

EP056
ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NA
AVALIAÇÃO GLOBAL SUBJETIVA E EM MÉTODOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES
SUBMETIDOS À TRIAGEM NUTRICIONAL - NRS-2002 EM
UM HOSPITAL DE VIÇOSA-MG.

EP055
ANÁLISE DESCRITIVA DOS PACIENTES COM SUPLEMENTAÇÃO ORAL EM HOSPITAL GERAL

APRESENTADORES: BRUNA OLIVEIRA VIANA1; ANA HELENA
MORETTO CAPOBIANGO1; CARLA IAMIN GOMIDE2; SARAH
APARECIDA VIEIRA RIBEIRO1; SOLANGE SILVEIRA PEREIRA1.

APRESENTADORES: MANOELA MOREIRA DE SOUSA; WALTER
CARLOS GIRARDELLI BAPTISTA; RUBENS SERGIO DA SILVA FRANCO; AMAURI FRANCISCO DE MARCHI BEMFICA; ALINE RIBEIRO
MOREIRA; MARIANA LEITE DA SILVA; INDIRA VALADÊ CARVALHO;
DEBORA OLIVEIRA MONTEIRO BUENO.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, VIÇOSA - MG - BRASIL; 2.
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, VIÇOSA - MG - BRASIL.

HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATIBAIA - SP - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é condição frequente em
hospitais, e vários fatores podem contribuir para o quadro,
tais como: a doença per se, envelhecimento, situações
socioeconômicas, bem como os procedimentos médicos
que impactam na ingestão de alimentos, além da falta

Introdução: Na admissão hospitalar durante a triagem
nutricional em torno de 60% dos pacientes encontram- se
com algum grau de desnutrição que influenciam diretamente na evolução e desfecho hospitalar. Objetivos:
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de monitoramento do estado nutricional e de protocolos
de cuidados nutricionais padronizados. A desnutrição tem
impacto negativo sobre os pacientes devido à morbidade
crescente, mortalidade, maior tempo de hospitalização e
custos. Apesar da alta prevalência, a desnutrição hospitalar
ainda é pouco reconhecida e identificada. Desta maneira,
nota-se a importância da avaliação precoce do estado nutricional de indivíduos hospitalizados, utilizando um método
de triagem que seja sensível em detectar risco nutricional,
seguido de ferramentas de avaliação nutricional capazes
de diagnosticar a desnutrição. Objetivos: Comparar os
resultados da AGS e de métodos objetivos de avaliação
nutricional nos pacientes com ou sem risco nutricional
avaliados pelo protocolo de triagem nutricional Nutrition
Risk Screening-2002 (NRS-2002) e avaliar as associações
dos resultados encontrados. Métodos: Trata-se de um
estudo transversal observacional realizado em um hospital
de Viçosa-MG. o protocolo NRS 2002 foi aplicado aos
pacientes dentro das primeiras 48h de internação. Em
seguida foram submetidos à avaliação completa do estado
nutricional, utilizando a AGS e metodos objetivos, como:
índice de massa corporal (IMC), perímetro da panturrilha
(PP), circunferência do braço (CB), prega cutânea tricipital
(PCT) e contagem total de linfócitos (CTL). Os dados foram
expressos em média ± desvio padrão. Foram feitos testes
de correlação de Pearson e teste Qui-quadrado para
avaliar correlação e associação entre os resultados. Foram
considerados significantes quando p<0,05. Resultados:
A amostra foi composta por 146 pacientes: 52% homens
e 48% mulheres, todos maiores de 18 anos. De acordo
com o NRS-2002, 25,5% apresentaram risco nutricional e
74,5% sem risco. Pela AGS, 7% tinham desnutrição grave,
27% desnutrição moderada/suspeita de desnutrição e 66%
eram nutridos. De acordo com o IMC 13,5% tinham baixo
peso, 48% eram eutróficos, e 38,5% tinham excesso de
peso. Os pacientes com risco nutricional pelo NRS-2002
apresentaram menor PP, PCT, CB e CTL em relação aos
pacientes sem risco (todos com p<0,05). O resultado da
AGS teve associação com IMC (p<0,05), PP (p<0,05) e
CB (p<0,05). O resultado do NRS teve associação positiva
com AGS (p<0,05) e PP (p<0,05). Discussão: A partir dos
resultados obtidos, foi possível observar que o NRS-2002
tem boa sensibilidade em detectar risco nutricional,
comparado à AGS e aos métodos objetivos de avaliação
nutricional. Além disso, foi possível observar a associação
entre as variáveis da avaliação objetiva com o diagnóstico
nutricional dado pela AGS. Os resultados encontrados
reforçam a qualidade de tais protocolos e parâmetros para
serem utilizados na prática clínica.

APRESENTADORES: JOZELAINE APARECIDA NASCIMENTO;
FERNANDA CRISTINA ALVES DE LIMA; ESTER GOMES DE MORAES ESCHER; SUSANA HISAMITSU DE OLIVA; MARIANA FRIGO
DE MORAES; ERICA MOURA FERNANDES; TATIANE AGUIAR D.
GRANUZZO; UERÁ CHECHIA DO COUTO.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O estado nutricional dos pacientes hospitalizados interfere diretamente na evolução do seu quadro
clínico. A identificação do risco nutricional na admissão
do paciente hospitalizado auxilia no direcionamento de
prioridades e na construção de uma assistência nutricional individualizada. A terapia nutricional passa a ser
uma aliada no tratamento de diversas condições clínicas,
refletindo em melhores desfechos e reduzindo o tempo de
internação. Objetivos: Realizar uma análise nutricional
através de ferramentas de triagem e avaliação nutricional
dos pacientes internados em um Hospital Público do Estado
de São Paulo. Métodos: Estudo descritivo, observacional e
tranversal com 5049 pacientes adultos e idosos, admitidos
entre dezembro de 2017 a dezembro 2018, submetidos a
triagem nutricional pela Nutritional Risk Screening (NRS2002), avaliados pela Avaliação Subjetiva Global (ASG) e,
como protocolo da instituição, a aferição da circunferência
da panturrilha (CP) de todos os pacientes idosos (>65
anos). Para as associações estatísticas, foram utilizados os
testes Bonferroni, Kruskal-Wallis, Dunn e Qui-quadrado.
Resultados: Dos pacientes avaliados, a idade média foi
de 64,89 anos (±14,49), sendo que 54,4% eram idosos e
45,6% adultos. Houve predomínio do sexo feminino representando 56,9%. O risco nutricional esteve presente em
40% dos pacientes pela NRS-2002 e 25,8% apresentaram
algum grau de desnutrição pela ASG. O tempo de internação apresentou média de 11,97 dias (±12,79). A média
da CP foi de 32,91 cm (±4,86), sendo que o grupo com
risco nutricional apresentou valor de CP menor que o grupo
sem risco (p<0,001). O índice de mortalidade foi de 6,1%,
sendo possível observar que o grupo com risco nutricional
apresentou porcentagem significativa maior de óbito e dias
de internação do que o grupo sem risco tanto nos idosos
como nos adultos. Discussão: A desnutrição permanece
afetando desfavoravelmente grande parte dos pacientes
internados. Os resultados obtidos a partir desse estudo,
enfatizam que a desnutrição é ainda altamente prevalente
e concordante com os dados obtidos pelo IBRANUTRI,
1998 e BRAINZ, 2013. Conlusão: Os pacientes com risco
nutricional, apresentaram maior tempo de permanência
hospitalar o que influência em um desfecho desfavorável.
A seleção de uma ferramenta de triagem nutricional deve
fazer parte do protocolo de todas as instituições hospitalares, e com isso estabelecer um protocolo adequado de

EP057
ANÁLISE NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS
EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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terapia nutricional, prevenindo a instalação da desnutrição
ou evitando que ela evolua para estágios mais graves,
melhorando o prognóstico do paciente hospitalizado.

os grupos. Também não houve difrença estatística significante entre os grupos em relação à classificação do AFP. No
entanto, foi encontrada, em ambos os grupos, prevalência
considerável de AFP reduzido (grupo C = 70%/n=14;
grupo NC = 73,7%/n=14). Discussão: Não foi encontrada
diferença nos valores do AF em relação à presença ou do
período de climatério. Mas destaca-se a alta prevalência de
AFP reduzido entre as mulheres do estudo, mesmo a maioria
estando com excesso de peso. Ressalta-se a importância
da continuidade do presente estudo, visando aumentar o
número amostral, bem como investigar variáveis que estejam
associadas à diminuição do AF nesse grupo específico de
mulheres.

EP058
ÂNGULO DE FASE E ÂNGULO DE FASE PADRONIZADO EM
MULHERES: AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO CLIMATÉRIO
APRESENTADORES: FABIANE CAMILO; ANGELICA ROCHA DE
FREITAS MELHEM.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO,
GUARAPUAVA - PR - BRASIL.

EP060
APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE TRIAGEM STRONG KIDS
PARA ANÁLISE DO PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Introdução: O climatério ou menopausa, são termos utilizados para designar o período em que mulheres passam por
alterações hormonais, vaginais e cessação da menstruação.
A redução nos níveis de estrogênio pode acarretar mudanças
na composição corporal, como o aumento na deposição de
gordura. Um método para quantificar essa mudança é a
bioimpedância elétrica (BIA). O ângulo de fase (AF) é uma
das variáveis diretas que compreendem a BIA, é obtido pela
relação das medidas de resistência (R) e a reactância (Xc) e
está associado a qualidade, tamanho e integridade celular.
Objetivos: avaliar os valores do AF de mulheres que estão
ou não em climatério. Métodos: estudo transversal com
mulheres (40 a 59 anos) que estavam ou não em climatério,
atendidas na Clínica Escola de Nutrição da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, avaliadas por meio de anamnese
específica para o estudo. O AF foi avaliado por meio do
seu valor direto obtido pelo aparelho de BIA (Biodynamics®
- modelo 450), utilizando dados previamente aferidos de
peso (kg) e estatura (m). Para interpretação desse parâmetro
em relação ao estado nutricional, foi utilizado o ângulo de
fase padronizado (AFP). A classificação do estado nutricional
foi realizada por meio do Índice de Massa Corporal (IMC).
Utilizou-se estatística descritiva. A comparação do AF entre
os dois grupos de mulheres foi realizada por meio do Teste-T
de Student, e a classificação do AFP por meio do Teste do
Qui-quadrado, com auxílio do Software SPSS versão 22.0,
significância 5%. Resultados: Foram incluídas 39 mulheres,
sendo que 51,3% (n=20) estavam em climatério (Grupo C)
e 48,7% (n=19) não estavam em climatério (grupo NC). A
idade média das mulheres do grupo C foi de 51,25±4,3
anos, e do grupo NC foi de 45,05±3,6 anos (p<0,001).
Entre as mulheres do grupo C, a média de idade de início
do climatério foi de 45,2±6,2 anos, 10,3% (n=4) relataram histerectomia e 15% (n=3) realização de reposição
hormonal. A prevalência de excesso de peso no grupo C foi
de 80% (n=16), e no grupo NC foi de 89,5% (n=17). O
grupo C apresentou AF médio de 5,37±0,79º, e o grupo
NC 5,32±0,87º, sem diferença estatística significante entre

APRESENTADORES: MARIA ALICE ALVES SILVA1; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA2; CLÁUDIA DOS SANTOS LISBOA1;
ISAURA VIGINIA REIS MENEZES VALENÇA1; GRACE MANUELA
AGOSTINHO SANTOS1; SILVIA MARIA VOCI1; SIMONIZE CUNHA
BARRETO DE MENDONÇA2; MILENA MOTTA XAVIER SODRÉ2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: No hospital, a desnutrição, muitas vezes, é
pouco reconhecida e nem sempre é tratada de maneira
prioritária, com consequente aumento da morbidade e
mortalidade, principalmente por infecções. A identificação
de agravo nutricional na internação possibilita a adequação
do tratamento, por isso esta avaliação deve fazer parte da
rotina dos cuidados das crianças. Um método de triagem
para risco de desnutrição infantil na admissão é a Strong
Kids, ferramenta validada em alguns países Europeus, como
a Holanda e a Bélgica, que identifica o risco de desnutrição
pela avaliação conjunta de medidas antropométricas,
presença de doença de base ou de alto risco, presença/
ausência da perda de peso, ingestão alimentar e vômito
e/ou diarreia, pois tão importante quanto diagnosticar a
desnutrição é avaliar o risco naqueles pacientes em situações
que podem comprometer o estado nutricional. Objetivo:
Analisar o perfil nutricional de crianças e adolescentes
hospitalizadas na ala pediátrica de um hospital universitário. Métodos: Trata-se de um estudo transversal analítico,
realizado no período de abril até novembro de 2018, com
todas as crianças admitidas na pediatria de um hospital
universitário, excluídas as que permaneceram menos de 24
horas no internamento ou que reinternaram no mesmo mês.
Para avaliação do estado nutricional foi utilizada a ferramenta
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de Triagem Strong Kids. Resultados: Foram avaliadas 83
crianças e adolescentes nesse período, 55% do sexo masculino e 45% do sexo feminino, com idade média de 4 anos e
nove meses, sendo a idade mínima de um mês e máxima de
16 anos, dessa população 42,7% apresentaram alto risco
nutricional, 40,2% médio risco, e 17,1% baixo risco. As
causas da hospitalização mais prevalentes foram desnutrição
proteico/calórica com 12% seguida de fibrose cística com 7%
das causas. Discussão: Estudos internacionais apresentam
taxas de desnutrição entre 19 e 45,6% em crianças hospitalizadas. No Brasil, pesquisas apontam índices de 18 a 58%,
mostrando resultado semelhante com o presente estudo, cuja
taxa é de 42,7% para alto risco nutricional, demonstrando
ser prevalente a hospitalização de crianças já admitidas
com alto risco de desnutrição. Diante do estudo avaliado,
conclui-se que a maior parte das crianças e adolescentes
se encontrou com alto ou médio risco nutricional, 42,7%
e 40,2% respectivamente, logo a triagem nutricional dos
pacientes pediátricos na internação torna-se importante, já
que identifica os pacientes em risco nutricional, permitindo a
intervenção precoce. A ferramenta Strong Kids, apresentouse como um instrumento útil e de aplicação rápida e fácil,
diante disso, utilizar essa ferramenta de forma sistemática
no âmbito hospitalar seria uma prática para a realização
de uma conduta individualizada, ajudando assim de forma
eficaz na recuperação dos pacientes.

ambos os sexos, atendidos no segundo semestre de 2018,
em uma Instituição publica de atendimento à portadores
de doenças infectocontagiosas, em São Paulo, avaliados
as condições motoras, clinicas e estado nutricional, através
da Escala de Incapacidade (IPEC, 1997) e Índice de Massa
Corpórea (IMC - OMS, 1987). Resultados: Amostra
composta por 50 pacientes, 64% eram mulheres com idade
média de 53 anos, comparados a idade média dos homens
que era 58 anos; 76% dos participantes não tiveram nenhuma
internação, comparados a 24% que já foram submetidos
a hospitalização, devido complicações renais, dermatológicas e infecções, dos quais no momento da internação,
foram observados que: 50% estavam eutróficos (com peso
saudável), 25% sobrepeso, 16,7% obesos e 8,3% com baixo
peso. Quanto ao déficit motor (IPEC) 60% utilizavam apoio
unilateral ou bilateral, comparados a 36% com marcha
anormal sem apoio e 4% com marcha normal. A realização
de algum tipo de exercício seja físico ou de reabilitação,
praticado pelos pacientes de uma a duas vezes/semana foi
encontrado em 51% dos participantes. O estado nutricional
observado, por meio do IMC identificou na amostragem
total: 40% com sobrepeso, comparados a 32% eutróficos,
16% com obesidade e 12% com baixo peso. Em relação ao
peristaltismo intestinal houve predomínio de constipação em
86% dos casos, 10% apresentavam hábito intestinal normal e
4% quadro de incontinência fecal. Conclusão: Identificado
a presença de pacientes acima do peso, com desconforto
intestinal, ocasionados pela constipação, possivelmente
relacionados à má alimentação, com baixo teor de fibras e
ingestão hídrica e pelas alterações fisiológicas e motoras,
provocadas pela paraparesia espástica tropical, sendo estes
fatores limitantes que induzem a possíveis alterações clinicas,
nutricionais, sociais e perda de autonomia no desempenho de
suas atividades de vida diária e praticas, podendo influenciar
na qualidade de vida de pacientes com o HTLV, necessitando
de intervenções continuas.

EP061
ASPECTOS NUTRICIONAIS, CLÍNICOS E FISIOLÓGICOS
DE PESSOAS VIVENDO COM HTLV-1
APRESENTADORES: CATIA DE LIMA CARVALHO; MIRIAM LUCIA
NASCIMENTO; GLEICE DOS SANTOS XAVIER CORDEIRO; VALDINEI COELHO SOUZA; IDA BUJANSKI.

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS, SÃO PAULO - SP BRASIL.

EP062
ASSOCIAÇÃO ENTRE DINAMOMETRIA E DEMÊNCIA EM
IDOSOS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO
DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE DO
IDOSO (CRASI) - UFF

Introdução: O vírus linfotrópico de células T humano
(HTLV), esta associado ao desenvolvimento de doenças como
leucemia/linfoma de células T (ATL), paraparesia espástica
tropical relacionada ao HTLV-1 (HAM/TSP), disfunções intestinal e motora. Objetivo: Identificar o estado nutricional,
condições clinicas e motoras de pessoas vivendo com HTLV-1.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, corte transversal, com amostra aleatória, de 50 participantes, atendidos
no ambulatório do grupo de neurociências, portadores
sintomáticos de HTLV-1, que passam em consulta com equipe
multidisciplinar (infecto, neurologista, terapeuta ocupacional,
enfermeira, assistente social e nutricionista), realizados as
quartas feiras, mensal ou bimestralmente, de acordo com
os critérios clínicos e necessidades de pulsoterapia, adultos,

APRESENTADORES: SILVIA MARIA CUSTÓDIO DAS DORES.

UFF, NITERÓI - RJ - BRASIL.
Introdução: A fragilidade e as alterações na cognição
são frequentemente observadas em idosos e parece haver
uma relação entre elas. Entretanto, pouco se sabe sobre
a associação entre força de preensão manual (FPM) e
demência principalmente na população brasileira. Além
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disso, a redução da força prediz mortalidade por qualquer
causa, sendo considerado como um indicador preciso de
fragilidade. Objetivos: verificar a relação entre a força de
preensão manual e escala clínica de demência em idosos.
Métodos: estudo transversal com uma amostra de 33 idosos
em acompanhamento ambulatorial. Para o diagnóstico da
demência utilizou-se a Escala Clínica de Demência (CDR) e
para a avaliação da FPM foi usado o dinamômetro Jamar
digital. Foi usado o software estatístico GraphPad Prism 5.0.
Resultados: a média de idade foi de 75,09 ± 8,34 anos,
sendo a maioria do sexo feminino (76%) A FPM média foi
de 19,55 ± 7,92 Kg; maior nos homens (24,42 Kg ± 2,63)
em relação as mulheres (18,00 ± 7,55). Houve uma correlação negativa entre idade e FPM (r = -0,37/p = 0,031).
Os pacientes com CDR 0,5 constituíram 36% da amostra,
apenas 15% tinham CRD de 1 e 49% CDR 2. Os idosos com
CDR 0,5 apresentaram menor idade (71,08 ± 5,29) quando
comparado aos com CDR 2 (78,06 ± 8,12). A FPM do grupo
com CDR 2 (14,68±5,74Kg) foi significativamente menor do
que daqueles com CDR 0,5 (23,68±7,00Kg). Evidenciou-se
o mesmo resultado quando a comparação é somente no
grupo de mulheres, já que representavam 76% da amostra. As
mulheres com CDR 2 apresentaram significativamente menor
FPM (11,87 ± 3,56Kg) quando comparadas as com CDR
0,5 (22,76 ± 6,52Kg). Conclusão: Houve associação entre
a FPM e a escala clínica de demência nos idosos atendidos
no CRASI/UFF. A dinamometria é uma ferramenta eficaz e
representa um importante meio de avaliação funcional do
paciente promovendo o aprimoramento das possibilidades
terapêuticas.

A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário
SF-36 e o estado nutricional avaliado por meio da Mini
Avaliação Nutricional (MAN). Para avaliar a relação entre a
pontuação dos domínios do SF-36 (capacidade funcional,
limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde,
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde
mental) e presença de desnutrição, utilizou-se o teste U
de Mann Whitney. O nível de significância adotado foi p
< 0,05. Esse estudo obteve aprovação do comitê de ética
em pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (Parecer
nº 3.029.299). Resultados: O presente estudo observou
que 58% dos pacientes avaliados estavam desnutridos. Ao
avaliar a relação entre os domínios do SF-36 e a presença
de desnutrição, foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre menor vitalidade e a presença de
desnutrição (p=0,02). Não foi observada associação entre
os demais domínios de qualidade vida e a presença de
desnutrição. Discussão: O domínio vitalidade do questionário SF-36 abrange questões sobre vigor, força de vontade,
energia e cansaço, sintomas clínicos comuns a desnutrição.
Assim, o acompanhamento nutricional específico e individualizado é fundamental para que ocorra uma melhora do
estado nutricional e, consequente, melhora da vitalidade
destes pacientes.

EP064
AUTOPERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM MULHERES
ATENDIDAS EM UM DEPARTAMENTO PÚBLICO NO DF
APRESENTADORES: POLLYANNA AYUB FERREIRA DE RESENDE;
DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS; JANAÍNA SARMENTO
VILELA; MARIA CLÁUDIA DA SILVA.

EP063
ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E ESTADO
NUTRICIONAL DE IDOSOS HOSPITALIZADOS

UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.

APRESENTADORES: THAYNÁ BRUNELLE SOUZA CARVALHO;
CLARA CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ; MONIZE NASCIMENTO RABELO;
EVELYN OLIVEIRA MATEUS; DIVA ALIETE DOS SANTOS VIEIRA.

Introdução: O conceito de corpo saudável ou desejável tem
sofrido transformações ao longo do tempo. Atualmente, o
modelo de corpo ideal preconizado pela nossa sociedade e
veiculado pela mídia, leva às mulheres a insatisfação crônica
com seu corpo, culpabilizando-as e estimulando a adoção
de dietas altamente restritivas e exercícios físicos extenuantes
como forma compensatória. Neste sentido, o sexo feminino
é o mais vulnerável às pressões socioeconômicas e culturais
associadas aos padrões estéticos. Objetivo: Avaliar a autopercepção da imagem corporal (IC) de mulheres atendidas
ambulatorialmente em um departamento público no Distrito
Federal. Métodos: Estudo observacional, descritivo do tipo
transversal. Foram incluídas mulheres com idade entre 18
e 59 anos atendidas em ambulatórios de Nutrição de três
instituições diferentes, no período de maio a junho de 2017.
Foi utilizado o peso corporal usual e a altura autorreferidos
para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) atual. O

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: Ao longo da vida e durante o processo de
envelhecimento, alterações no estado nutricional contribuem
para maior morbimortalidade, redução da funcionalidade e
da qualidade de vida. Em decorrência das alterações fisiológicas inerentes a fase, elevadas prevalências de desnutrição
destacam-se entre os idosos, condição que pode interferir na
forma como o indivíduo avalia sua saúde e seu bem-estar.
Objetivo: Avaliar o estado nutricional de idosos internados
em um Hospital Universitário e associá-lo à qualidade de
vida. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que avaliou
50 pacientes idosos, de ambos os sexos, entre 61 e 98 anos.
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estado nutricional foi avaliado pelo IMC, de acordo com os
pontos de corte da OMS (OMS, 1995). Posteriormente, foi
coletado o peso e altura desejados pelas mulheres avaliadas
e obtido o IMC desejado. Para a avaliação da percepção
da IC, foi utilizado o questionário Body Shape Questionnaire
(BSQ-34) traduzido e validado (CÓRDAS & Neves, 1999).
Foi verificado o nível de preocupação com a IC através dos
seguintes pontos de corte: Nenhuma ≤ 80; Leve, entre 81
e 110; Moderada, entre 111 e 140; Grave > 140 pontos
(COOPER et al., 1987). Resultados: Foram incluídas 47
mulheres adultas. Cerca de metade da amostra apresentou
excesso de peso (46,8%). A pontuação média obtida pelo
BSQ-34 foi 98,4±30,7 pontos. As prevalências do nível de
preocupação com a IC classificadas como nenhuma, leve,
moderada e grave foi de 29,8%, 38,3%, 19,1 e 12,8, respectivamente, demonstrando que 70,2% (n=33) das mulheres
apresentaram alguma insatisfação corporal. Destas, 42,4%
(n=14) são representadas por mulheres classificadas como
eutróficas. A comparação das medidas antropométricas,
revelaram o desejo de ser 4 cm mais alta (1,62±0,06cm
vs 1,66±0,06cm) e pesar menos 7,4kg que o peso usual
(67,3±13,2kg vs 59,9±5,5kg), caracterizando um IMC inferior ao usual autorreferido (25,3±4,5kg/m² vs 21,5±2,0kg/
m²). Conclusão: Foi obervado uma frequência elevada
de desagrado quanto à IC. Ressalta-se a importância da
avaliação de autopercepção da imagem corporal e atenção
aos seus possíveis impactos no comportamento alimentar, de
forma a identificar os pacientes e implantar estratégias de
aconselhamento e promoção à saúde.

profissionais. Objetivo: Relatar um estudo realizado com
os beneficiários de uma operadora de saúde, cujo objetivo
era de perda de 5 a 10% do peso inicial. Métodos: Trinta
e seis adultos, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60
anos, apresentando índice de massa corporal (IMC) entre
24 e 40,4 kg/m², portadores ou não de fatores de risco
cardiovasculares associados, participaram do grupo para
perda de peso no período de 30 dias, mediante programa
de medicina preventiva dessa operadora, localizado em
Americana/SP. Os pacientes foram avaliados antropometricamente (peso, altura e circunferência abdominal) em
atendimento individualizado e o seguimento foi feito por
reuniões grupais, semanais, para palestras sobre alimentação saudável, estratégias nutricionais (low carb e jejum
prolongado), definições de metas que cumpriam durante
toda a semana, e incentivo à pratica de exercícios físicos.
Resultados: Trinta e cinco participantes concluíram o
estudo. Do total inicial, 97%, correspondendo apenas à
uma desistência, atingindo um nível ótimo de assiduidade.
A maior dificuldade relatada pelos participantes foi de
realizar refeições fora de casa, principalmente em eventos
sociais. Ainda assim, o resultado foi muito positivo, antes do
programa apenas 14,3% dos usuários apresentavam IMC
em eutrofia, 37,1% estavam classificados como sobrepeso e
48,6% apresentavam obesidade. Após término do programa
estes índices mudaram positivamente, resultando em 20%
dos pacientes com peso ideal, 37,1% apresentando sobrepeso e 42,9% obesidade. Em comparação à perda de peso
inicial e final, 60% diminuíram 5%, 17,1% eliminaram 10% e
22,9% deles perderam 1%. Já na circunferência abdominal
62,5% dos participantes perderam 5cm, 28,1% diminuíram
10 cm e 9,4% não apresentaram alterações. Conclusão: O
projeto mostrou, que mesmo em um período curto de tempo,
é possível emagrecer e além disso provocar reflexões sobre
como melhorar a qualidade de vida das pessoas gerando
perda de peso com adoção de estratégias nutricionais e
prática de exercícios físicos.

EP065
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E PERDA PONDERAL DE
PESO DE USUÁRIOS DE UMA OPERADORA DE SAÚDE
SUBMETIDOS À UM DESAFIO DE EMAGRECIMENTO DE
30 DIAS.
APRESENTADORES: LIGIA VIEIRA CARLOS; BRUNA DEFAVORI
CARLOS; AMANDA DOS SANTOS PAULO.

EP066
AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DA DIARREIA EM PACIENTES
SOB TERAPIA NUTRICIONAL EM HOSPITAL PRIVADO:
ANÁLISE DA EFICÁCIA DE PROTOCOLO INDICADOR DE
QUALIDADE

SÃO LUCAS SAÚDE, AMERICANA - SP - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma doença crônica relacionada a hábitos alimentares impróprios e sedentarismo, esse
comportamento afeta negativamente a saúde e a qualidade
de vida do indivíduo. O tratamento da obesidade fundamentado numa perda ponderal de 5 a 10% do peso inicial
pode ser uma medida efetiva no controle das alterações
metabólicas e fatores de risco nas doenças cardiovasculares.
Muitos pacientes quando iniciam um tratamento para perda
de peso sentem dificuldades como: ausência de apoio
familiar, falta de motivação, problemas pessoais e sem resultados esperados tornando assim a adesão um desafio aos

APRESENTADORES: BRUNA KAROLINE DA SILVA MORAES 1;
BRENNO BELAZI NERY DE SOUZA CAMPOS1; ROBERTO JOSE
NEGRÃO NOGUEIRA2; ALINE RECHE FRANCO1; SAULO HENRIQUE GUELFI1; ALEXANDRE ESTEVES DE SOUZA LIMA1; BEATRIZ
MIDORI KIMURA1; EDSON TADEU CUCOLICCHIO1.

1. FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP
- BRASIL; 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS
- SP - BRASIL.
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Introdução: A diarreia é um evento comum em pacientes
hospitalizados, inclusive naqueles sob terapia nutricional
enteral (TNE). Em adultos a mesma pode ser caracterizada
pela presença de três ou mais episódios de evacuações
com consistência líquida no período de 24 horas. Embora
os medicamentos tenham grande envolvimento na sua
gênese essa é, comumente, de origem multifatorial. Assim,
a identificação da frequência, o diagnóstico correto e as
causalidades envolvidas são importantes para a condução
de casos de diarreia. Sobretudo, a uniformização da
conduta inicial frente à diarreia é fundamental para evitar
períodos desnecessários de jejum. O desenvolvimento de
protocolos com aplicabilidade pelo serviço de enfermagem
e da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)
pode ser fator contribuinte para a condução desses eventos.
Objetivos: Analisar a possível eficácia e aplicabilidade de
protocolo de diagnóstico, etiologia e conduta inicial para
diarreia nos pacientes internados com TNE. Métodos:
Estudo retrospectivo, realizado na Unidade de Internação
(UI) e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto de hospital
privado de Campinas/SP. Foram analisadas, por um protocolo previamente concebido e reestruturado, as notificações
de diarreia como um indicador hospitalar de junho/2016
a abril/2017 (protocolo anterior) e de maio/2018 a
abril/2019 (protocolo atual). Os meses que envolveram
a fase de reestruturação e treinamento do protocolo atual
(maio/2017 a abril/2018) foram desconsiderados na
análise estatística. Realizou-se análise descritiva de frequência pelo teste t de Student. Resultados: Notificaram-se
26,4 casos de diarreia média/mês em 848 pacientes com
TNE (protocolo anterior) e 9,9 casos de diarreia em 1077
pacientes com TNE (protocolo atual). A média de notificação diminuiu de 3.25% para 0.92% após reestruturação
do protocolo (p<0.05). Houve adesão plena das equipes
envolvidas no cuidado do paciente sendo assim nenhum
paciente permaneceu por mais de 24 horas em jejum por
motivo de diarreia. Discussão: Foi possível observar que
com a definição uniformizada de diarreia, estabelecida no
novo protocolo, houve uma menor frequência de notificações. Constatou-se assim que houve, pelas equipes envolvidas no cuidado dos pacientes, melhor compreensão do
diagnóstico e fatores associados à diarreia. A diminuição
do tempo de jejum e o melhor controle dos quadros de
diarreia foram evidentes. Acreditamos que a implantação
e reavaliação de protocolos como esse é importante para
fortalecer o conhecimento das diferentes áreas da saúde
e incentivar discussões multiprofissionais na construção de
conduta clínica.

APRESENTADORES: ANTONIO VANDERLEY SANTANA OLIVEIRA;
ANNE KETILLY SANTOS MONTEIRO; DHANYLLE EYMER ROCHA
CRUZ; ALINE PEDRO ALVES; SARAH DE OLIVEIRA SAUTHIER; TALITA
KIZZY OLIVEIRA BARBOSA; VICTÓRIA JOHANNA SMITH SOUZA;
ÍCARO CAETANO SANTOS MACIEL.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: Avaliar a ingestão de alimentos ricos em sódio
em idosos hipertensos é de extrema importância, afim de
analisar a evolução da patologia, e as influencias ambientais
sobre ela, podendo assim orientar a população envolvida
sobre as várias modificações dietéticas que demonstram benefícios sobre a pressão arterial, como a redução da ingestão
de sal e álcool, redução do peso e possivelmente aumento
no consumo de alguns micronutrientes, como potássio,
cálcio, se faz necessário que essas orientações sejam feitas
levando em consideração o contexto familiar, educacional,
econômico e social, com orientações e metas acessíveis para
alcançar uma mudança no estilo de vida. Objetivo: avaliar
o consumo de alguns dos alimentos mais ricos em sódio
consumidos na região, além de promover medidas educativas e preventivas sobre a importância de uma alimentação
equilibrada, criar alternativas para reduzir o sódio na alimentação e esclarecer dúvidas sobre os alimentos que devem ser
evitados e preferidos por esse público. Métodos: O presente
trabalho trata-se de uma pesquisa de um estudo transversal
de campo desenvolvida em uma unidade básica de saúde
no município da Barra dos Coqueiros/SE, envolvendo 30
idosos hipertensos, a coleta de dados ocorreu através de
entrevista entre outubro e novembro de 2018, utilizando-se
de dois questionários – um referente a questões pertinentes a
dados sociodemográficos e antropométricos, enquanto que o
segundo era um Questionário de Frequência Alimentar (QFA)
relacionado à alimentos regionais com alto teor de sódio.
Os dados coletados foram armazenados em um banco de
dados, utilizando-se o software Microsoft Excel 2016, onde
foram quantificados da seguinte maneira: os itens foram
reduzidos a grupos com características semelhantes para
facilitar a análise dos dados, após agrupar os itens e adaptar
as categorias de frequência, foi feita a média do consumo
desses alimentos da seguinte forma: foram quantificados a
soma das categorias por item e depois foram divididas pelo
número de itens do grupo. Resultados e Discussão: De
acordo com a pesquisa, notou-se um predomínio de idosos
do sexo feminino com hipertensão; de baixa escolaridade
(80% não cursou Ensino Médio); baixa aquisição econômica
(80%), além de mais da metade da população analisada
sofrer com sobrepeso (53%). Com relação ao QFA, observouse que apenas o item pão francês apresentou alto consumo,
por ser acessível e aparentemente inofensivo. É importante
que sejam criadas ações que promovam uma alimentação
saudável voltada a esse público e incentive a prática de

EP067
AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE ALIMENTOS RICOS EM
SÓDIO EM IDOSOS HIPERTENSOS DE UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE - SE
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exercícios físicos como formas de controle do peso corporal e
prevenção de danos à saúde. Frente os números evidenciam
a necessidade de intervenção nessa população através da
educação nutricional e promoção da saúde, melhorando a
qualidade de vida nos anos seguintes, desta forma reduzindo
a obesidade na fase adulta.

Em contrapartida, com um aporte proteico entre 0,8 e 1,9g
de PTN/Kg, observou-se uma melhora nesses índices, com
redução do percentual de mortalidade para 35%, redução
na inclusão de pacientes em cuidados paliativos para 1%
e aumento do percentual de altas para 64%. Discussão:
Conclui-se que o desempenho da EMTN possibilitou um
alcance no aporte proteico médio de 1,11g PTN/Kg. Resultado notório, haja vista os diversos estudos que avaliaram a
oferta proteica e obtiveram índices inferiores ao obtido neste
estudo. A presença e a atuação da EMTN são de extrema
importância no tratamento, bem como, no desfecho final dos
pacientes hospitalizados. Contribuindo efetivamente para um
melhor prognóstico, reduzindo o tempo de internamento e
os custos hospitalares.

EP068
AVALIAÇÃO DA OFERTA CALÓRICA E PROTEICA, DE
PACIENTES SUBMETIDOS À NUTRIÇÃO ENTERAL, EM UM
HOSPITAL DE CURITIBA COM A ATUAÇÃO DA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL
APRESENTADORES: LUCIMARA DA COSTA KANO DOS SANTOS;
ANA CRISTINA S. DE OLIVEIRA NETTO; BRUNA NAPOLI; DIRLENE
DOS SANTOS; GABRIELA FIORENTIN DIAS; KARINA MULHMANN
FREIRE

EP069
AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DIETÉTICA DA META
PROTEICA EM PACIENTES COM PRESENÇA DE LESÃO
POR PRESSÃO

HOSPITAL VITA BATEL, CURITIBA - PR - BRASIL.

APRESENTADORES: GLAUCIA FERNANDA CORRÊA GAETANO1;
JULIETA REGINA MORAES1; VIVIAN SERRA DA COSTA1; DRIELLE
SCHWEIGER FREITAS BOTTAIRI2; SILVIA MARIA FRAGA PIOVACARI1.

Introdução: A Terapia Nutricional Enteral é uma terapêutica
que possibilita o cuidado, manutenção e recuperação do
estado nutricional de pacientes com impossibilidade parcial
ou total de utilização da via oral como rota de alimentação.
Uma Nutrição Enteral adequada deve disponibilizar todos
os nutrientes fundamentais para a manutenção da vida,
crescimento celular e tecidual, minimizando e/ ou revertendo
o impacto da desnutrição. Objetivos: Frente ao exposto, o
objetivo deste trabalho é avaliar o perfil de pacientes internados em um hospital, submetidos à Nutrição Enteral, bem
como, analisar o aporte calórico e proteico fornecido e por
fim, o desfecho final alcançado. Métodos: Foram analisados
497 prontuários de pacientes internados no período de Abril
de 2016 à Junho de 2018 em um hospital particular de
Curitiba – PR, onde há a atuação da Equipe Multidisciplinar
de Terapia Nutricional (EMTN). Resultados: A idade média
da população estudada foi de 76 anos. Contemplando uma
idade mínima de 17 anos e a máxima de 103 anos. Destes
59% (n=293) eram do sexo feminino e 41% (n=204) eram
do sexo masculino. O grupo em questão apresentou um
peso médio de 66Kg e um Índice de Massa Corporal (IMC)
médio de 25Kg/m². Os pacientes receberam uma oferta
calórica de aproximadamente 1388 calorias. Bem como,
uma oferta proteica média de 72g PTN. O que, na relação
caloria por quilo e proteína por quilo, resultou em um aporte
médio de 21,5Kcal/Kg e 1,11g de PTN/Kg. Em se tratando
do desfecho final, 60% (n=299) dos pacientes receberam
alta, 39% (n=192) evoluíram para óbito e 1% (n=6) foram
introduzidos em cuidados paliativos. Neste estudo, observouse ainda que, 65% dos pacientes que receberam um aporte
proteico inferior à 0,7g de PTN/Kg evoluíram à óbito, 31%
recebem alta e 4% foram inseridos em cuidados paliativos.

1. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL INSRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP
- BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional (TN) quando inadequada
tem impacto negativo, levando à perda ponderal, muscular
e desnutrição. Atua negativamente na patogênese e na
cicatrização de lesão por pressão (LP). Objetivos: Avaliar a
prescrição dietética em relação à meta proteica em pacientes
com presença de LP. Métodos: Coleta transversal, retrospectiva realizada trimestralmente, em pacientes adultos e idosos
internados em Hospital Geral de São Paulo, Brasil. Foram
realizadas 02 auditorias, em prontuário eletrônico, dentre as
variáveis coletou-se: nome, idade, risco e/ou presença de LP,
estágio e localização. Em relação ao risco LP, foi utilizada a
classificação da escala de Braden e quanto a presença de LP,
as evoluções de enfermagem. Resultados: Foram avaliados
855 pacientes (47% homens e 53% mulheres), sendo notificado risco nutricional para 74%. Pacientes auditados e
Classificação por Braden: Outubro/2018 e Fevereiro/2019,
Com risco LP N=171 (42%) e N=181 (41%); Sem risco LP
N=214 (52%) e N=257 (58%); Sem avaliação N=26 (6%)
e N=(1%); Risco Alto N=56 (31%) e N=56 (31%); Risco
Muito Alto N=27 (16%) e N=26 (15%). Discussão: Em
relação a 1ª e 2ª auditoria observou-se que a prescrição
de suplementação oral (TNO) em pacientes com risco alto
e muito alto de LP não ocorreu em 35% e 43% respectivamente. Adequação do volume prescrito x infundido da TN
foi 81% e 89% respectivamente. Adequação da prescrição
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proteica foi 57% e 65% respectivamente. A meta calorica e
proteica dos pacientes em TN obteve a adequação de 72%
e 74%, respectivamente, na 1ª auditoria e 71% e 75%, na
2ª auditoria. Observou-se melhora de 8% na adequação
da prescrição proteica em pacientes com LP. Entre os fatores
que impediram adequação citam-se: insuficiência renal,
intolerância volume enteral e não adesão médica. A TNO
pode ser considerada, visto como oportunidade em pacientes
com risco alto e muito alto. Sugere-se que pacientes em
jejum, sejam revisitados com periodicidade afim de propiciar a TN precoce. A importância da terapia nutricional e
o gerenciamento dos indicadores de maneira continua são
de extrema relevância para garantir a adequada terapia
nutricional, recuperação destes pacientes e promoção dos
melhores desfechos.

traçar o perfil nutricional dos pacientes foram observadas
variáveis objetivas referentes à circunferência do braço (CB)
e circunferência da panturrilha (CP). A análise dos dados foi
realizada no programa Excel® 2010 e os resultados apresentados em média, desvio padrão e percentuais. Resultados: A amostra foi composta por 42 pacientes idosos
com média de idade de 67,97 anos (DP ± 4,27), sendo
a maioria (52,38%) do sexo masculino. Segundo a NRS
2002, 69,05% (n=29) dos pacientes estudados apresentaram risco nutricional. Em relação à avaliação nutricional
subjetiva, ASG, 7,14% (n=7,14) foram classificados com
desnutrição leve, 14,29% (n=6) desnutrição moderada e
11,90% (n=5) desnutrição grave. De acordo com o percentual de adequação da CB 52,38% (n=22) dos pacientes
estavam desnutridos. Destes, 7,14% (n=3) foram classificados com desnutrição grave, 19,05% (n=8) desnutrição
moderada e 26,19% (n= 11) desnutrição leve. Segundo
a CP, 45,24% (n=19) apresentavam depleção de massa
corporal. Conclusões: A partir dos diferentes métodos de
avaliação utilizados é possível identificar a presença de risco
nutricional e uma predominância de desnutrição moderada nos indivíduos estudados. Sabe-se que a desnutrição
impacta de forma negativa no desfecho hospitalar. Dessa
forma, é importante a sua identificação precoce, bem com
o manejo adequado a partir de ferramentas validadas, a
fim de evitar seus estágios mais avançados e contribuir com
a recuperação do estado nutricional do paciente.

EP070
AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM
IDOSOS ADMITIDOS NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE
APRESENTADORES: RANNA ADRIELLE LIMA SANTOS1; CORINA
FONTES OLIVEIRA BARRETO2; KAMILA LUANA DO NASCIMENTO
SILVA3; CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA DANTAS2; AYLA NAUANE
FERREIRA DOS SANTOS4; CATILÚCIA ARAUJO SANTANA4; MIKAELLE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS5.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, MALHADOR - SE BRASIL; 2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, ARACAJU - SE
- BRASIL; 3. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, ITABAIANINHA
- SE - BRASIL; 4. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, LAGARTO
- SE - BRASIL; 5. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, SIMÃO
DIAS - SE - BRASIL.

EP071
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DO ESTADO
NUTRICIONAL DE CUIDADORES DE IDOSOS PORTADORES DE DOENÇA DE ALZHEIMER
APRESENTADORES: MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; FERNANDA OLIVEIRA SERRÃO; ROZINÉIA DE NAZARÉ ALBERTO MIRANDA;
ELENILCE PEREIRA DE CARVALHO.

Introdução: Considerada um dos maiores problemas de
saúde pública, a desnutrição é definida como uma condição
multifatorial capaz de promover alterações fisiológicas
nos indivíduos e está presente em até 50% dos pacientes
hospitalizados no Brasil. A sua identificação precoce, identificada em até 48h horas após a admissão hospitalar, é
de fundamental importância na diminuição do tempo de
hospitalização e do risco de morbimortalidade no paciente.
Objetivos: Identificar a prevalência da desnutrição em
idosos internados no setor de urgência e emergência de
um hospital universitário de Sergipe. Métodos: Trata-se
de um estudo descritivo de caráter transversal feito a partir
da triagem e avaliação nutricional de idosos, de ambos
os sexos, internados entre janeiro a maio de 2019. Para
obtenção do risco nutricional foi utilizado o Nutritional Risk
Screening 2002 (NRS 2002) e para a avaliação nutricional
subjetiva, a Avaliação Subjetiva Global (ASG), ambos
coletados em até 48 horas da admissão hospitalar. Para

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: Alta prevalência de doenças crônicas em
idosos é a principal causa de incapacidade aumento
do nível de dependência. A doença de Alzheimer é uma
demência que afeta a qualidade de vida e compromete a
integridade física e mental, levando a dependência total.
Conhecer a qualidade de vida e o perfil nutricional desses
cuidadores é importante para planejar ações em saúde e
evitar efeitos nocivos presentes na rotina de cuidado. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de idosos
diagnosticados com Alzheimer internados em um Hospital
de ensino em Belém-PA; conhecer o perfil epidemiológico,
clínico-físico e nutricional dos cuidadores. Métodos: Estudo
transversal e descritivo, realizado com cuidadores formais
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e informais de idosos com Alzheimer. Para identificação
do perfil socioeconômico e estilo de vida dos cuidadores,
foi aplicado um questionário semiqualitativo. Aplicou-se o
questionário do World Health Organization Quality of Life
(WHOQOL-bref) para avaliação da qualidade de vida do
cuidador. Para avaliação do estado nutricional dos cuidadores, foram aferidas medidas antropométricas como: peso,
altura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência
da cintura (CC). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo
CEP/CONEP, sob o parecer nº 1.179.249, em consonância
coma resolução 466/12 do CNS/MS. Resultados: Dos 11
cuidadores entrevistados, 42% são filhos dos idosos; 71,3%
são casados; 35,6% apresentaram ensino fundamental
completo; 40% são donas de casa e 70% coabitam com
o idoso e exercem esse papel em média há quatro anos,
dedicando-se aos cuidados de 5 a 7 vezes por semana e
mais de 12 horas por dia; 93% dos cuidadores não recebem
ajuda econômicas e 56,7% informaram não receber ajuda
na realização das tarefas com o idoso. De acordo com o
questionário WHOQOL-BREF, o Índice Geral de Qualidade
de Vida (IGQV) obteve média de 52,4±8,9. O domínio
físico alcançou média de 54,6±11,5. Já o domínio psicológico obteve média de 56,63±22,2. As relações sociais
evidenciaram média de 58,43±19,06. De acordo com o
IMC, 47% dos cuidadores possuem sobrepeso; 52% apresentam risco cardiovasculares pela medida da CC; 95% não
praticam exercícios físicos; 92% não realizaram exames de
sangue nos últimos 3 meses anteriores a entrevista; 52%
relataram ter pelo menos uma patologia. Sobre os hábitos
alimentares dos cuidadores, verificou-se que 54% retiram
a pele do frango e peixe antes de comer; 63% consomem
frutas e legumes com frequência e 42% consomem doces 1
a 3 vezes por semana. Discussão: Constatou-se, portanto
que, se não houver o devido acolhimento aos cuidadores
por profissionais de saúde capacitados, oferecendo suporte
necessário a estes cuidadores, não só a qualidade de vida
destes estará prejudicada, como também todo o cuidado
dispensado ao idoso será deficitário. Além disso, a qualidade de vida do cuidador afetada negativamente fará
com que este se torne o paciente no futuro, gerando assim
maiores gastos ao governo com saúde pública.

Introdução: O envelhecimento é marcado por mudanças
naturais que interferem significativamente no estado nutricional do idoso. Estes processos de adaptações do organismo
podem ocasionar implicações na saúde do idoso, uma vez que
ocorrem limitações de suas capacidades e funcionalidades.
As doenças cardiovasculares (DCVS) são um conjunto de
doenças do coração e vasos sanguíneos causada pelo depósito excessivo de gordura nas paredes internas dos vasos que
irrigam cérebro e coração. As DCVS são uma das principais
doenças crônicas não transmissíveis que contribuem para o
aumento da mortalidade no mundo, principalmente, quando
associada a outras comorbidades como hipertensão, diabetes
dislipidemias, entre outros. Objetivo: Identificar o perfil e
estado nutricional de idosos cardiopatas a partir de diferentes
medidas antropométricas. Métodos: Foram aferidas medidas
antropométricas de vinte e um idosos cardiopatas frequentadores de um centro de idosos em Belém-PA. Para avaliação
do estado nutricional dos idosos foi aplicado um protocolo
de pesquisa elaborado para esta finalidade, onde foram
inicialmente armazenadas todas as medidas antropométricas
aferidas: Peso, Estatura, Prega Cutânea Triciptal (PCT), circunferência do braço (CB) e a circunferência da panturrilha (CP).
A partir dos valores de peso e estatura, foi calculado o IMC,
utilizando a fórmula: IMC = peso (kg)/altura² (m) e a CMB
por meio da fórmula CMB(cm) = CB (cm) –(PCT (mm) x
0,314). Para classificação do estado nutricional, os pontos de
corte utilizados seguiram os preconizados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Foram utilizados os testes de correlação de Pearson ou de Spearman para verificar a associação
das medidas antropométricas. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer
nº 1.179.249, em consonância coma resolução 466/12 do
CNS/MS. Resultados: De acordo com as medidas analisadas,
os idosos apresentaram eutrofia, exceto pela PCT, que detectou
desnutrição. Houve correlações entre IMC com PCT, CB, CMB
e CP (r=0,65, r=0,83, r=0,76, r=0,68); PCT com CB, CP
(r=0,7, r=0,5); CB com CMB e CP (r=0,75; r=0,6) e CMB
com CP (r=0,56. (p,0,05). Discussão: A avaliação do estado
nutricional através de métodos subjetivos é mais prático, de
baixo custo, não invasivos e de rápido resultado. A utilização
de medidas antropométricas são ferramentas importantes na
determinação do estado nutricional do idoso, sendo amplamente usadas em estudos epidemiológicos. A associação de
medidas antropométricas se torna essencial, permitindo assim
que o profissional nutricionista possa detectar mais precocemente o real estado nutricional do idoso e assim determinar
suas necessidades e prioridades na terapia nutricional, para
então aplicar as devidas condutas e orientações.

EP072
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS
CARDIOPATAS
APRESENTADORES: MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; FERNANDA OLIVEIRA SERRÃO; ELISÂNGELA DE MACEDO MAUÉS;
ROZINÉIA DE NAZARÉ ALBERTO MIRANDA; ELENILCE PEREIRA
DE CARVALHO.

EP073
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES
COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TERAPIA
HEMODIALÍTICA

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.
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EP074
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM TEÓFILO OTONI, MG

APRESENTADORES: MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO1; ISLANNE LEAL MENDES1; MARA CRISTINA CARVALHO BATISTA1;
THAMARA MARTINS SILVA1; ANA LINA DE CARVALHO CUNHA
SALES 2; VITORIA RIBEIRO MENDES 1; MARIA DO CARMO DE
CARVALHO E MARTINS 1; BETANIA DE JESUS E SILVA DE ALMENDRA FREITAS 1.

APRESENTADORES: RENATA VITORIANO CORRADI GOMES1;
RAISSA BAMBERG ELAUAR1; IASMIN SILVA CAMPOS1; ANA CLARA
DE CASTRO REIS1; DÉBORA SABRINA CARDOSO FERNANDES1;
TÂMISA SANTOS DE FRANÇA2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.

1. UFVJM, TEÓFILO OTONI - MG - BRASIL; 2. HOSPITAL PHILADÉLFIA, TEÓFILO OTONI - MG - BRASIL.

Introdução: A doença renal crônica é um problema de
saúde pública mundial, caracterizada pela perda significativa, lenta e gradual das funções renais. A nutrição apresenta um papel essencial no controle e ou prevenção de
suas complicações, como a desnutrição proteico-calórico.
Dessa forma, torna-se imprecendível o acompanhamento
do estado nutricional visando traçar intervenções dietéticas
individualizadas. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de
pacientes renais submetidos a terapia hemodialítica (HD).
Métodos: Trata-se de um estudo transversal envolvendo
82 participantes de ambos os sexos, diagnósticado com
doença renal crônica, atendidos em Centros de Terapia
Dialítica em Teresina/PI. Foram avaliados peso pós HD
(kg) e altura (m), utilizando balança digital portátil e
antropômetro graduado, para determinação do estado
nutricional através do índice de massa corporal (IMC). A
circunferência do braço (CB) foi aferida com auxílio de fita
inelástica e a prega cutânea tricipital (PCT) foi realizada
por meio de adipômetro e ambas medidas foram utlizadas
para o cálculo do circunferencia muscular do braço (CMB)
e todos os parâmetros foram classificados de acordo com as
normas vigentes. Os dados foram avaliados por estatística
descritiva. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (2.527.329) e
todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Resultados: A mediana de idade foi
de 57,50 (21,0 – 81,0) anos, com predominância do sexo
masculino (74,4%; n= 61) e com até 5 anos de HD. Quanto
os parâmetros antropométricos a média de peso corporal foi
62,21 ± 13,10 kg; estatura 1,61 ± 0,08 m; IMC 23,75 ±
4,08 kg/m2; CB 26,73 ± 3,68 cm; PCT 9,60 (2,60 – 27,0)
mm e CMB 23,19 ± 2,89 cm. Observou-se que pacientes
apresentavam-se eutróficos segundo o IMC em ambas
faixas etárias, no entanto, verificou-se valores inadequados
de CB, CMB e PCT, como indicativo de uma possível perda
de massa magra. Conclusão: Conclui-se que os pacientes
estudados encontram-se com bom estado nutricional, no
entanto, cabe ressaltar o papel de uma avaliação nutricional
mais aprofundada considerando avaliação da composição comporal por métodos mais acurados e parâmetros
bioquimicos que auxiliam no diagnóstico mais completo e
intervenções nutricionais mais personalizadas.

Introdução: A doença renal crônica (DRC), segundo a
Fundação Nacional do Rim, é definida como uma anormalidade da estrutura e/ ou função dos rins ou redução da taxa
de filtração glomerular (TGF) para níveis inferiores a 60ml/
min/1.73m2, por mais de 3 meses consecutivos, com implicação para a saúde do indivíduo. Como consequência da
perda progressiva da função renal e o desenvolvimento da
Doença Renal Crônica Terminal (DRCT), torna-se necessária
a utilização das Terapias Renais Substitutivas (TRS), como a
hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. Sabe-se
que a depleção energético-proteica é comum nos pacientes
com DRC, especialmente naqueles em TRS, chegando a
até 70% na população adulta. A desnutrição está diretamente associada à alta morbimortalidade. As necessidades
nutricionais dos pacientes renais crônicos estão bastante
alteradas e requerem atenção especial, visando redução
da morbidade. Objetivos: O presente estudo possui como
objetivo primário a avaliação do estado nutricional dos
pacientes em hemodiálise em Hospital de Referência em
Teófilo Otoni, Minas Gerais. Além disso, torna-se importante avaliar a relação entre o tempo de hemodiálise e o
estado nutricional, bem como a influência de patologias
associadas. Faz-se necessário, também, analisar o perfil
socioeconômico dos pacientes analisados e sua influência
no perfil nutricional. Métodos: O estudo foi de caráter transversal e descritivo, realizado com 131 pacientes, mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) e coleta de dados a partir da aplicação do questionário socioeconômico e Avaliação Subjetiva Global (ASG).
Resultados: Dos 131 pacientes analisados, 54,19% são do
sexo masculino e 45,80% são do sexo feminino e 58,78% do
total se autodeclararam pardos. A renda salarial de 78,80%
dos pacientes é igual a um salário mínimo e 63,36% dos
pacientes são analfabetos ou possuem ensino fundamental
incompleto. Em relação às comorbidades e hábitos de vida,
destacaram-se a Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes
Mellitus, presentes em 85,5% e 33,59%, respectivamente.
O sedentarismo foi relatado por 69,47% dos entrevistados.
Constatou-se que 88,55% dos pacientes usam três ou mais
medicamentos diariamente e 43,11% estiveram internados
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pelo menos uma vez nos últimos doze meses. A desnutrição
energético-proteica (DEP) grave foi identificada em 10,0%
dos pacientes, e 53,08% estava em suspeita de desnutrição
ou moderadamente desnutrido. Discussão: Nos pacientes
em hemodiálise avaliados foi observada alta taxa de DEP,
analfabetismo ou ensino fundamental incompleto e renda
salarial de um salário mínimo. Os dados encontrados no
estudo referentes à DEP em pacientes que se encontram
em TRS corroboram com os dados disponíveis na literatura.

da saúde, devido a experiências anteriores na utilização dos
serviços, além da maior expectativa de vida. O valor médio
da circunferência da panturrilha foi de 32,71 (DP=3,48) cm.
41,89% dos avaliados apresentaram depleção nas reservas
de massa muscular. Quanto ao IMC (m=28,6; DP=3,38),
63,5% apresentaram excesso de peso, 35,1% eutrofia e
1,4% baixo peso. Discussão: Constatou-se uma proporção
significativa de idosos com baixa reserva de massa muscular
e excesso de peso, tornando-os assim mais susceptíveis a
complicações à saúde. A perda de massa e força muscular
esquelética de forma progressiva caracteriza a sarcopenia, a
qual pode ser acelerada pela presença de doenças crônicas.
A combinação de obesidade com a sarcopenia pode estar
associada a riscos de saúde como diminuição da capacidade
funcional, quedas, fraturas, desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis e doenças cardiovasculares.
Assim faz-se necessário o acompanhamento nutricional e a
adoção de medidas preventivas para o controle de peso e
promoção de hábitos saudáveis.

EP075
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DA RESERVA
DE MASSA MUSCULAR EM IDOSOS USUÁRIOS DE UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO NORDESTE
APRESENTADORES: PAULA GABRIELLA PEREIRA ROSA DE OLIVEIRA1; ULHIANA MENEZES BARBOSA1; VERUSKA MOREIRA DE
QUEIROZ2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL.

EP076
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DEPLEÇÃO DE
MASSA MUSCULAR EM PACIENTES EM USO DE TNE QUE
RECUPERARAM A VIA ORAL EM UM HOSPITAL PRIVADO
DE ARACAJU - SERGIPE

Introdução: O processo de envelhecimento é marcado
por alterações fisiológicas e metabólicas que podem afetar
a ingestão, digestão, absorção e biodisponibilidade de
nutrientes afetando diretamente o estado nutricional do
idoso. Objetivos: Avaliar o estado nutricional e a reserva
de massa muscular em idosos usuários de uma Unidade
Básica de Saúde no Nordeste. Métodos: Trata-se de um
estudo transversal, quantitativo realizado em idosos de
ambos os sexos que frequentam a Unidade Básica de Saúde
do Município de Salgado (Sergipe). A avaliação da reserva
de massa muscular foi feita através da Circunferência da
Panturrilha. Para a avaliação, o idoso permaneceu sentado,
com a perna direita relaxada, formando um ângulo de 90º
entre o joelho e o calcanhar. A aferição foi realizada com
fita antropométrica inelástica na parte mais proeminente
da panturrilha. Foi considerado o ponto de corte < 31cm
estabelecido por Chumlea et al. (1988) como marcador de
desnutrição no idoso. Foram coletados no prontuário dos
pacientes dados referentes às medidas antropométricas. A
classificação do estado nutricional foi avaliada através do
Índice de Massa Corporal (IMC), classificando segundo os
critérios propostos pela Nutrition Screening Initiative. Considerando os aspectos éticos para autorizar a publicação,
em caráter cientifico, todos os pacientes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Foram
avaliados 74 pacientes idosos, com a média de idade de
70,42 (DP=6,30) anos, sendo 18,91% do sexo masculino
e 81,09% do sexo feminino. O maior contingente feminino
no atendimento básico se deve a maior sensibilidade destas
às necessidades requeridas para a promoção e manutenção

APRESENTADORES: IZOLDA VIRGINIA SANTOS PEREIRA; ANA
CAROLINA VASCONCELOS ROCHA; IRIS FRANCISCA MENEZES
OLIVEIRA; RAÍSSA TAYNARA COUTO LIMA; SAMARA PEREIRA DA
SILVA; RAYANNE MARIA GOMES DE SOUZA.

HOSPITAL PRIMAVERA, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A desnutrição e perda de massa muscular,
estão frequentemente presentes em ambiente hospitalar,
estando associadas a piores desfechos clínicos e complicações aos pacientes. O paciente desnutrido e com depleção
de massa muscular, possui redução da força muscular e
maior dificuldade na evolução na terapia fonoaudiológica e
reabilitação da deglutição. A avaliação da circunferência da
panturrilha (CP) tem sido utilizada como parâmetro de baixo
custo e simples para avaliação de perda de massa muscular
e sarcopenia. Objetivos: Associar o estado nutricional e
presença de depleção de massa muscular em pacientes que
recuperaram a ingestão alimentar via oral em um hospital
privado de Aracaju/SE. Métodos: Estudo de caráter retrospectivo e observacional, realizado através do levantamento
de dados em prontuários de pacientes acompanhados pela
EMTN, Nutrição Clínica e pela fonoaudiologia no período
de janeiro a julho de 2019, sob Terapia Nutricional Enteral
(TNE) e que evoluíram para a via oral exclusiva. A avaliação
do estado nutricional foi realizada utilizando-se os parâmetros

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

57

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

antropométricos (peso, altura, Índice de Massa Corporal –
IMC, circunferência do braço – CB) e calculado o percentual
de adequação da CB. Foi considerada depleção de massa
muscular, CP <33cm para mulheres e <34 cm para homens.
A progressão da via oral e avaliação da disfagia foram
realizadas pela fonoaudiologia e utilizada a escala FOIS
para avaliação da disfagia. Resultados: Foram coletados
dados de prontuários de 42 pacientes, destes 54,17% do
sexo feminino e 42,86 % do sexo masculino, com média
de idade de 72,83 anos, sendo 96,22% idosos. De acordo
com o estado nutricional, 50 % encontravam-se eutróficos,
24% sobrepeso/ obesidade e 26% em desnutrição. Com
relação a CP, 55,26 % não possuíam depleção de massa
muscular. Discussão: Houve maior prevalência de eutrofia
e sobrepeso/obesidade, quando comparada a prevalência
de desnutrição e depleção muscular no grupo estudado.
Demonstrando que o estado nutricional e a massa muscular,
estiveram relacionados e impactaram na recuperação da
via oral em pacientes disfágicos. Estes, obtiveram melhora
no quadro de disfagia e recuperação da via oral, visto que
pacientes com disfagia e desnutrição e/ou perda de massa
muscular possuem maior dificuldade de evolução na deglutição pela perda muscular global.

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. As variáveis numéricas foram demonstradas
por média e desvio padrão e as variáveis categóricas por
frequência relativa. Resultados: Foram avaliados 74 idosos.
Média de idade de 70,42 (DP=6,30) anos, sendo 18,9%
do sexo masculino e 81,1% do sexo feminino. Quanto ao
IMC (m=28,6; DP=3,38), 63,5% apresentaram excesso de
peso, 35,1% eutrofia e 1,4% baixo peso. Quanto à circunferência da cintura, 87% (m=88,8 DP=6,82) apresentou
risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares e
71,62% (n=53) apresentaram alguma patologia crônica.
58,9% eram portadores de hipertensão arterial (HAS),
50,4% de diabetes mellitus (DM), 22,6% possuiam alguma
doença no trato respiratório, sendo as três patologias de
maior incidência na população obesa (18,86%, 39,62%,
35,8%), respectivamente. Discussão: Constatou-se uma
proporção significativa de idosas no atendimento básico.
Isso se deve a maior sensibilidade destas às necessidades
requeridas para a promoção e manutenção da saúde,
devido a experiências anteriores na utilização dos serviços,
além da maior expectativa de vida (CERVATO et al, 2005).
A prevalência de obesidade em idosos teve um aumento
significativo na população brasileira. Proporcionalmente, o
baixo peso e a eutrofia tiveram sua prevalência diminuída,
o que demonstra a transição nutricional da população
do país (BUENO et al, 2008). O aumento do peso e da
concentração de gordura corporal podem ser considerados
os dos principais fatores para as altas prevalências de
DCNT, juntamente com o aumento da longevidade e transmutação nos hábitos alimentares (BARRETO; CARREIRA;
MARCON, 2015). Através dessa pesquisa, foi observado
que a prevalência de excesso de peso e DCNT foi elevada,
principalmente a HAS e DM com a maioria dos idosos sendo
classificados como obesos abdominais, com risco muito
alto para desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Dessa forma faz necessário o acompanhamento nutricional,
a adoção de medidas preventivas para o controle de peso
e promoção de hábitos saudáveis.

EP077
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E PREVALÊNCIA
DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM
IDOSOS QUE FREQUENTAM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
NO NORDESTE
APRESENTADORES: PAULA GABRIELLA PEREIRA ROSA DE OLIVEIRA; ULHIANA MENEZES BARBOSA; VERUSKA MOREIRA DE
QUEIROZ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: Com a transição demográfica e o aumento
da longevidade, verificaram-se mudanças no perfil epidemiológico e nutricional da população, com o predomínio
das doenças crônicas e da obesidade em faixas etárias
mais avançadas, ocasionando implicações significativas
em diversos patamares (PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE,
2016). Objetivo: Avaliar o estado nutricional e a prevalência de DCNT em idosos usuários da rede básica de
saúde. Métodos: Trata-se de um estudo transversal,
quantitativo realizado em idosos de ambos os sexos que
frequentam a Unidade Básica de Saúde do Município de
Salgado (Sergipe). A classificação do Estado Nutricional foi
avaliada através do Índice de Massa Corporal, classificando
segundo os critérios propostos por Lipschitz (1994). Foram
coletados no prontuário dos pacientes dados referentes às
medidas antropométricas e diagnóstico de DCNT. Todos os

EP078
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM LONGO
PRAZO EM PACIENTES ESTOMIZADOS POR CÂNCER
COLORRETAL
APRESENTADORES: KARINE DE ALMEIDA SILVA; AMANDA RODRIGUES CRUZ; GEÓRGIA DAS GRAÇAS PENA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG BRASIL.
Introdução: De acordo com as estatísticas mundiais,
entre 2018 e 2020, a estimativa é de quase 2 milhões
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EP079
AVALIAÇÃO DO PERFIL DE PACIENTES EM NUTRIÇÃO
ENTERAL DOMICILIAR E NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS
CUIDADORES

de novos casos de câncer colorretal. Em pacientes com
estomia devido câncer colorretal, o risco nutricional pode
ser aumentado pelo próprio câncer, pela cirurgia realizada
e pela terapia adjuvante, além da restrição alimentar feita
pelos pacientes a fim de evitar problemas de diarreia, constipação, flatulência e odor das fezes. Porém estudos relatam
aumento de peso nesses pacientes que pode ser explicado
pela ausência de distúrbios nutricionais absortivos, alterações metabólicas mínimas e inexistência de fatores obstrutivos. Objetivos: Avaliar o estado nutricional em longo
prazo em pacientes estomizados por câncer colorretal
em atendimento ambulatorial em Hospital Universitário.
Métodos: Foi realizado estudo prospectivo com pacientes
maiores de 18 anos, colostomizados por câncer colorretal,
atendidos no Ambulatório de um Hospital Universitário.
Foi feito atendimento inicial (T0), após 3 meses (T1) e
6 meses (T2), onde foram aferidos peso e altura. Os
pacientes informaram o peso habitual antes do diagnóstico de câncer e antes da estomia. O tempo de estomia
foi retirado de prontuário e dividido em 3 categorias: ≤2
meses, >2 meses e ≤12 meses, e >12 meses. A análise
dos dados foi realizada através de estatística descritiva por
qui-quadrado e análise de variância (ANOVA). Todos os
dados foram analisados no programa SPSS, versão 20 para
Windows. Resultados: Foram avaliados 98 pacientes, com
idade média de 61,9 anos (19 a 88 anos), sendo 51%
do sexo feminino. A mediana do tempo estomia foi de
3,5 meses (0 a 250 meses). O IMC médio habitual foi de
27,31kg/m2 e o IMC médio da estomia foi de 24,64kg/
m2. A média de perda de peso entre o período antes do
diagnóstico e a estomia foi de 6,02±9,15kg. Já entre a
estomia e o T0 a média foi 0,14±7,57kg, entre o peso de
estomia e T1 e T2 houve um ganho de peso, 0,99±7,98kg
e 1,01±7,14, respectivamente. O IMC médio foi 23,38
kg/m2 em T0, 24,89 kg/m2 em T1 e 25,27 kg/m2 em T2.
Sendo que 25% estavam desnutridos em T0, 24,2% em
T1 e 16% em T2. O percentual de eutróficos foi de 49%,
48,4% e 50% em T0, T1 e T2, respectivamente. Houve
um excesso de peso ao longo do tempo, onde 26% dos
pacientes apresentavam excesso de peso em T0, 27,4%
em T1 e 34% em T2. Houve diferença na média IMC
entre os tempos de estomia T0 quando comparados ao T1
(p=0,003). Discussão: Como mostrado, pacientes estomizados por câncer colorretal apresentam perda de peso a
partir do diagnóstico até início do acompanhamento (T0).
A partir do T1 há um aumento de peso. Com o tempo há
uma diminuição de pacientes desnutridos e um aumento
de sobrepeso e obesidade. É necessário acompanhamento
nutricional para esses pacientes desde o diagnóstico, para
evitar a desnutrição, até a estabilização do peso, prevenindo
o excesso de peso. E orientando para que a alimentação
seja adequada e evite desconfortos como diarreia, constipação, gases e odor desagradável.

APRESENTADORES: ANTHONNY JOSEPH COSTA SANCHES E
SILVA1; LUCIDEIDE ROCHA DA SILVA OLIVEIRA1; AMANDA NEGRÃO DA ROCHA2; LETÍCIA CECÍLIA DE NAZARÉ ROCHA DA
LUZ MESSIAS2; KAMILA BEZERRA MESQUITA SANTOS3; ISABELLE
CHRISTINE VIEIRA DA SILVA MARTINS2; MICHEL GARCIA MACIEL4;
ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS1.

1. FACULDADE SANTA TEREZINHA, SÃO LUÍS - MA - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL; 3. ZILFARMA
REPRESENTAÇÕES LTDA, SÃO LUÍS - MA - BRASIL; 4. UNIVERSIDADE
DE BRASILIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: O aumento da expectativa de vida é associado ao crescimento do número de idosos dependentes e
a necessidade de assistência domiciliar para esses pacientes
após alta hospitalar. A Terapia Nutricional Enteral Domiciliar
(TNED) tem a finalidade de melhorar ou manter o estado
nutricional dos pacientes, com consequente impacto na
qualidade de vida dos mesmos e redução de custos aos
serviços de saúde. Objetivo: Avaliar o perfil de pacientes
em nutrição enteral domiciliar e nível de conhecimento dos
cuidadores. Métodos: Estudo transversal descritivo com 22
cuidadores e seus respectivos pacientes que faziam uso de
alimentação via sonda. Os dados foram coletados através
do Questionário de Percepção para Cuidadores e Ficha de
Dados de Identificação e Socioeconômicos. Resultados: Os
pacientes eram maioria mulheres 59,1% com idade média de
65,6 ± 16,9 anos, casadas (50%) e com escolaridade majoritariamente entre ensino superior (27,3%) e médio (31,8%).
De modo geral, os pacientes apresentaram tempo de TNED
superior a 12 meses (54,5%) e com prevalência do uso de
gastrostomias (95,5%). A doença de base mais relatada foi
o acidente vascular cerebral (AVC) (59,1%). Em relação aos
cuidadores, a amostra foi composta totalmente por mulheres
com idade média de 43,8 ± 12,4 anos, sendo que 70,3%
era familiar do paciente, destes 59,1% contavam com a ajuda
de algum profissional e 72,7% disseram ter recebido orientações sobre cuidados necessários. O nível de conhecimento
foi avaliado em “muito bom” (50,0%), insuficiente (32,0%) e
regular (18,0%). A maioria dos erros ocorreram na categoria
“Administração da dieta” (50%) e dos acertos na categoria
“Complicações” (90,9%) e “Entupimento da sonda” (86,4%).
Discussão: Constatou-se uma predominância de pacientes
mulheres, fato que pode ser reflexo da maior expectativa de
vida entre este gênero, seja por fatores biológicos e/ou exposição desigual a fatores de risco. O uso de gastrostomias foi
prevalente, podendo ser justificado por serem mais indicadas
para terapias de longa duração. Mazur também encontrou
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as doenças neurológicas, como o AVC, e as complicações
gastrointestinais sendo predominantes neste público. Quanto
aos cuidadores, observou-se a maioria sendo mulheres, isto
pode ser explicado pelo papel desempenhado como mãe,
levando-as a assumirem os cuidados de seus familiares,
tendo em vista que o cuidado está relacionado ao auxílio nos
hábitos e atividade de vida diária. A maioria dos cuidadores
considerou se apto às tarefas, entretanto, há a necessidade
de ações que promovam conhecimento a esse público,
buscando sempre detectar as necessidades e as dificuldades
durante a sua assistência, buscando orientá-lo. Desta forma,
nota-se que há presença do sexo feminino é maior entre os
pacientes em TNED e como cuidadoras há a necessidade de
voltar ações de educação, uma vez que erros podem causar
contaminação na preparação e nos utensílios podendo
causar infecções como a gastroenterocolite.

cálculo do Índice de Massa Corporal, para isso utilizou-se
balança digital Plenna® com precisão de 100g e capacidade
para 150kg. Para a altura utilizou-se estadiômetro portátil
TBW® com precisão de 0,5 cm e limite de 2,34 m e para
as circunferências da cintura (CC), braço (CB), panturrilha
(CP) e pescoço (CPES) utilizou-se fita métrica inelástica. A
participação dos colaboradores ocorreu mediante aceite e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e a análise dos dados foi realizada através do programa
SPPS® versão 20.0, o qual calculou variáveis descritivas e
frequências absoluta e relativa. Resultados: Observou-se que
80,3% (53) da amostra era do sexo feminino e 19,7% (13)
masculino com idade mediana de 38 anos (19-72). Quanto
aos hábitos, 98,5% (65) referiu não ser tabagista; 60,6%
(40) não fazer uso de bebida alcoólica e 66,7% (45) referiu
não praticar atividade física, 54,5% (36) dos colaboradores
referiu ter alimentação saudável, 83,3% (55) consumiam
legumes com frequência e 69,7% (46) consumiam frutas
diariamente. Quanto à antropometria, observou-se que as
médias de peso, CB, CC, CP e CPES foram, respectivamente:
73,7 kg, 32 cm; 89,5 cm; 37,00 cm e 35,01 cm. Através do
IMC pôde-se inferir que 37,9% (25) estavam em sobrepeso e
33,3% (22) em obesidade, a partir da CC, observou-se que
66,7% (44) estavam com risco para doenças cardiovasculares
e por meio da adequação da CB, observou-se que 43,9%
(29) encontravam-se eutroficos e 30,3% (20) em sobrepeso.
Discussão: Pode-se observar a prevalência de sobrepeso
e obesidade associada a elevada adiposidade abdominal,
em ambos os sexos, estes achados refletem o processo de
transição demográfica, epidemiológica e nutricional ocorrida
no Brasil, que contribuem para um estilo de vida sedentário
com alto consumo de industrializados. Assim, apesar de as
alimentações ofertadas por esses estabelecimentos serem
balanceadas, os trabalhadores podem apresentar risco
nutricional, por conta do contato frequente com variados
alimentos.

EP080
AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE COLABORADORES DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
HOSPITALARES EM SERGIPE
APRESENTADORES: MONIZE NASCIMENTO RABELO1; CLARA
CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ1; VANESSA TAVARES DE CARVALHO1;
AMANDA BEZERRA MACIEL1; PAULA VALENÇA E SILVA2; MARCELA
SILVA COUTO3; MÔNICA VALERIA SOUZA CAVALCANTE4; BÁRBARA MELO SANTOS DO NASCIMENTO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL;
2. NUTRICIONISTA, EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO,
LAGARTO - SE - BRASIL; 3. NUTRICIONISTA, EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, ITABAIANA - SE - BRASIL; 4. NUTRICIONISTA,
EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, NOSSA SENHORA DO
SOCORRO - SE - BRASIL.
Introdução: O perfil nutricional e alimentar tem passado
por alterações, com redução do quadro de desnutrição,
aumento do sobrepeso e obesidade e hábitos alimentares
marcados por consumo elevado de alimentos processados
e ultraprocessados. Esse perfil interfere no rendimento
profissional e produtivo dos trabalhadores de UAN’s que
se tornam vulneráveis às inadequações alimentares e riscos
nutricionais, devido ao contato direto com os alimentos.
Objetivo: Analisar o perfil nutricional de colaboradores
de 03 (três) UAN’s hospitalares do estado de Sergipe.
Métodos: Estudo transversal e descritivo que avaliou 66
funcionários colaboradores de UAN’s hospitalares do
estado de Sergipe. A coleta de dados se deu a partir da
aplicação de um questionário com dados sociodemográficos, hábitos alimentares e comportamentais. Realizou-se
a avaliação nutricional através da aferição de peso, altura,
circunferências do braço, pescoço, cintura e panturrilha e o

EP081
AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL PÓS ADEQUAÇÃO
DA INGESTÃO ALIMENTAR EM IDOSAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SÃO
PAULO
APRESENTADORES: MAÍRA BRANCO RODRIGUES1; BRUNA
DOS SANTOS CARDOSO2; ANA PAULA FRANCO DIAS2; EVELYN
SUELEN SANTOS DE SOUZA2; CLEO BERNARDO ANTUNES3;
PATRICIA DE MORAES PONTILHO2.

1. HC-FMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE
ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIDADE OSASCO, OSASCO SP - BRASIL; 3. CASA DE REPOUSO LUZ DA MANHÃ, SÃO PAULO
- SP - BRASIL.
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Introdução: A população brasileira estará vivenciando o
processo de envelhecimento, com isso, houve o aumento
de idosos vivendo em instituições de longa permanência,
podendo elevar o risco de desenvolver ou piorar o estado
nutricional desta população. Desse modo, a ingestão calórica e proteica adequada é um dos aliados na manutenção
e recuperação do estado nutricional. Objetivo: Avaliar o
perfil nutricional pós adequadação da ingestão alimentar em
idosas em uma instituição de longa permanência na cidade de
São Paulo Métodos: Foram avaliados peso, estatura, índice
massa corporal (IMC), circunferência do braço (CB), prega
cutânea tricipital (PCT) em dois momentos, momento inicial
e pós adequação. A ingestão calórica e proteica foi avaliada
por meio da pesagem das porções pré e pós adequação, o
período pré adequação foram os valores calóricos e proteicos
de acordo com o ofertado no local, e pós adequação com
aumento da oferta calórica e proteica de acordo com as necessidades nutricionais. Foram inclusos todos os moradores da
instituição. Para análise estatística, foi utilizado o software SPSS
22. Erro menor do que 5% foi aceito para rejeitar a hipótese de
nulidade (p< 0.05). Resultados: Foram avaliados 13 idosos
do sexo feminino, com 88 (70-94) anos e tempo de permanência de 1,58 (0,9-8,58) anos, com diagnóstico principal de
Alzheimer (84,6%). Em relação a avaliação antropométrica,
não observamos alteração significante em relação ao IMC
pré e pós adequação (23,92±5,17 vs. 24,53±4,28 kg/m²;
p=0,40), CB (25,03±3,07 vs. 25,68±3,33 cm; p=0,05) e
CP (28,65±3,12 vs. 29,7±4,21 cm; p=0,07), no entanto,
observamos redução da classificação de CB grave (7,7%
para 0%), desnutrição leve (30,8% para 7,7%) e aumento da
eutrofia (23,1% para 53,8%), assim como a classificação do
IMC em eutrofia (38,5% para 46,4%). Por fim, houve diferença
significante entre ingestão calórica (1612,51±246,38 vs.
2069,50±180,56 kcal; p<0,05) e proteica (67,61±15,18
vs. 77,21±9,57 g; p<0,05) pós adequação. Discussão: A
adequação energética e proteica é primordial para alcance das
necessidades e manutenção do perfil nutricional adequado. A
intervenção nutricional é de suma importância em instituições
de longa permanência a fim de melhorar o perfil nutricional.

Introdução: O período de envelhecimento traz consigo
alterações multifatoriais que interferem no prognóstico
nutricional do idoso, uma delas é a presença de sarcopenia.
Segundo o Europan Working Group on Sarcopenia In Older
People (EWGSOP), a sarcopenia é uma síndrome geriátrica
caracterizada por perda de massa muscular esquelética,
associada com redução de força muscular e desempenho
físico. Objetivo: Associar o risco de sarcopenia com o
estado nutricional em idosos internados para tratamento
em um hospital especializado em cardiologia. Métodos:
Trata-se de um estudo observacional, transversal, realizado
entre os meses de fevereiro e maio/2019, em um instituto
de cardiologia na cidade de São Paulo. Os participantes do
estudo foram idosos com idade ≥60 anos em tratamento
clínico ou cirúrgico. Para descrever o grupo foram calculadas medidas de tendência central (média), frequências
absolutas (n) e relativas (%). Para avaliar a associação entre
duas variáveis foi utilizado o teste Exato de Fisher e o Qui
Quadrado de Pearson (p <0,05). Resultados: O estudo
foi realizado com amostra de conveniência de 73 pacientes
hospitalizados, onde 44 eram do sexo masculino (60,30%),
com média de idade de 69,58 anos (máximo 86,07 e
mínimo de 60,38) e média de dias de hospitalização de
10,33 dias. Com relação ao estado nutricional, a média do
Índice de Massa Corporal - IMC foi de 26,71kg/m², circunferência da panturrilha - CP de 34,63 cm, dobra cutânea
triciptal - DCT para homens de 12,21 mm e mulheres de
16,38 mm, circunferência muscular do braço - CMB de
26,31 cm para homens e 23,63 cm para mulheres, circunferência de braço - CB de 30,14 cm para homens e 28,77
cm para mulheres, SARC-F de 2,27 para homens e 3,86
para mulheres, SARC-F+CC de 5,45 para homens e 9,38
para mulheres e, quanto a avaliação do risco nutricional
pela MAN para homens foi de 22,34 e para mulheres,
21,17. Quando realizada a associação entre as variáveis
sexo e medidas para avaliação do estado nutricional com
relação a espessura do músculo adutor do polegar - EMAP
verificou-se uma porcentagem de adequação de 72,40%
para mulheres e 84,10% para homens (p 0,25), a DCT foi
em 75,80% da amostra de desnutridos para as mulheres e
68,10% de eutrofia e sobrepeso para homens (p <0,01),
a CMB foi de 86,20% de sobrepeso e obesidade entre as
mulheres e 50,00% de eutrofia para os homens (p <0,01)
e a CB de 48,30% de eutrofia nas mulheres e 56,80%
de eutrofia nos homens (p 0,61). Conclusão: A amostra
não apresentou risco para sarcopenia e com relação às
medidas antropométricas que avaliam a massa muscular
foram definidas como adequadas, apesar do diagnóstico de
risco nutricional. Entre homens e mulheres foi demonstrada
diferenças entre os grupos quando relacionados às medidas
de DCT e CMB. Desta forma, a associação de medidas
antropométricas de avaliação de massa muscular parece
poder complementar a triagem do risco de sarcopenia.

EP082
AVALIAÇÃO DO RISCO DE SARCOPENIA E A ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL EM IDOSOS
INTERNADOS EM UM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM
CARDIOLOGIA
APRESENTADORES: KARYNA SANTANA NARCISO DO AMPARO;
PAULO FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS; ISABELA CARDOSO
PIMENTEL MOTA; DANIEL MAGNONI; MARIA JOSÉ DOS SANTOS;
LENITA GONÇALVES DE BORBA.

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO SP - BRASIL.
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EP083
AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS EM UM HOSPITAL PARTICULAR DE
CASCAVEL, PR

APRESENTADORES: JULIANA TOBIAS PIZZI SCHIAVE; CAMILA
SOUZA MOTA; CLAUDECI LOPES; ALINE STOCCHI MACHADO;
ANA PAULA LOPES LOUREIRO; CRISTIANO COUTINHO RUDGE
BARBOSA.

APRESENTADORES: RAFAELA BEATRIZ MENEGUSSO1; MARIANELA
DIAZ URRUTIA1; VANESSA GIRALDI2.

HOSPITAL IPIRANGA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Objetivos: Verificar e correlacionar o risco nutricional com o
risco para sarcopenia de idosos internados em um Hospital
Publico de São Paulo. Métodos: Essa pesquisa trata-se
de um estudo transversal, com abordagem dos idosos
com idade maior ou igual a 60 anos, de ambos os sexos
internados nas unidades de internação do hospital. Para a
coleta de dados, foi realizada antropometria por aferição
peso, altura e circunferência da panturrilha, e avaliado
risco nutricional através da NRS -2002 e presença de
risco para sarcopenia pelo questionário SARC-F associado
a circunferência   da panturrilha, também foi avaliado o
risco para perda de peso através do Questionário Nutricional Simplificado de Apetite (QNSA).Resultados: Foram
avaliados 40 idosos, sendo 24 (60%) do sexo masculino
e 16 (40%) do sexo feminino, com média de idade de
71,2 anos. Em relação a triagem de risco nutricional dos
idosos, conforme NRS-2002 foram observados os seguintes
Resultados: apresentaram risco nutricional 10 pacientes
(25%). De acordo com o formulário SARC-F conseguimos
identificar o risco de sarcopenia e foram obtidos os seguintes
Resultados: 22 pacientes (55%) sem sinais sugestivos de
sarcopenia e 18 pacientes (45%) apresentaram sinais sugestivos para sarcopenia, de acordo com o QNSA foi possível
verificar que 23 pacientes (57,5 %) apresentavam risco
significativo para perda de peso.Conclusões: Foi possível
verificar uma associação entre risco nutricional e risco para
sarcopenia, pois do total de pacientes que apresentaram
risco nutricional pela triagem NRS-2002 70% apresentaram
pontuação ≥ 11 no questionário SARC-F, ou seja sinais
sujestivos de sarcopenia, reforçando assim que o estado
nutricional dos idosos é um fator determinante para o desenvolvimento de sarcopenia. Observou-se também nestes
pacientes uma alta porcentagem de risco para perda de
peso, fato que está correlacionado com a perda de massa
magra nos pacientes desta faixa etária, contribuindo assim
para o aumento nos índices de sarcopenia no ambiente
hospitalar e piora no prognóstico destes pacientes.

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2.
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, CASCAVEL - PR - BRASIL.
Introdução: Desnutrição é uma doença nutricional,
prevalente em países em desenvolvimento, que acarreta
prejuízos ao crescimento e desenvolvimento, além de ter
relação direta com taxa de mortalidade infantil. Tem origem
multifatorial, associada à limitação de nutrientes ou a má
utilização destes pelo organismo. Objetivo: O trabalho teve
como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças de
um hospital particular na cidade de Cascavel, Pr. Métodos:
Foi utilizada a ferramenta de triagem nutricional Strong
Kids, que avalia o estado nutricional através da presença
de doença de alto risco ou cirurgia de grande porte, perda
de massa muscular ou adiposa (por meio de avaliação
clinica subjetiva), características da ingestão alimentar e
possíveis perdas (vômitos e diarreia) e perda de peso ou
ausência de ganho em crianças menores de 1 ano. Cada
item citado tem uma pontuação que no final da avaliação
gera um score, de 0 a 5, identificando o risco nutricional. A
ferramenta foi aplicada a indivíduos entre 1 mês e 18 anos,
totalizando uma amostra de 116 pessoas. Resultados:
Como resultados foram obtidos os seguintes dados: score 0
(baixo risco): 18,1%; score 1 (médio risco): 59,41%; score 2
(médio risco): 8,62%; score 3 (médio risco): 6,9%; score 4
(alto risco): 5,17%; score 5 (alto risco): 1,72%. Discussão:
Os resultados com score 0, considerado de baixo risco e
sem necessidade de intervenção nutricional, ocupa apenas
uma pequena parte da amostra total, ou seja, todo o
restante da amostra necessita de maior atenção nutricional
e possível intervenção. Tao importante quanto diagnosticas
a desnutrição é detectar os risco que levam a esse estado
nutricional. Dessa forma, durante hospitalização, é de
extrema importância avaliar esse risco nutricional, através
de triagem. A partir desta é possível realizar adequação
do tratamento e intervenção nutricional precoce, possibilitando melhor evolução do paciente, diminuição do risco
de morbimortalidade, permanência e custos de internação
hospitalar, além de aumentar a rotatividade de leitos.

EP085
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE FOZ DO
IGUAÇU/PR E A SUPLEMENTAÇÃO DE MICRONUTRIENTES

EP084
AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL E RISCO PARA
SARCOPENIA DE IDOSOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL
PÚBLICO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO - SP

APRESENTADORES: SIMONE RAMOS FINK; SOLANGE EVANGELISTA VIEIRA; RAFAELA KONZEN STUEPP; ANA MANUELA
ORDOÑEZ; CÁSSIA REGINA BRUNO NASCIMENTO.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIAMÉRICA, FOZ DO IGUAÇU - PR BRASIL.

o NutriSUS no estado nutricional das crianças dos CMEIs
nos meses seguintes.

Introdução A alimentação saudável é fundamental para o
completo crescimento e desenvolvimento infantil. A desnutrição atualmente cedeu espaço ao sobrepeso e obesidade,
porém, o aumento do consumo alimentar não reflete o aporte
de vitaminas e minerais. A carência de micronutrientes pode
levar a anemias. Atualmente uma nova proposta governamental, o NutriSUS é a suplementação caseira de micronutrientes, baseado no programa americano Home Fortification,
para crianças de 6 a 48 meses, matriculadas em creches
integrantes do Programa Saúde na Escola. Objetivos: Avaliar
o estado nutricional de crianças de Centros Municipais de
Educação Infantil-CMEIs da cidade de Foz do Iguaçu/PR, e
o impacto nutricional daquelas que estão sendo suplementadas com o sachê NutriSUS. Materiais e Métodos: É uma
pesquisa de campo, quantitativa e experimental, com dados
obtidos a partir de avaliações antropométricas de peso e
altura não invasivas, a partir de balanças digitais e estadiômetros, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), e classificação segundo as tabelas do Sistema de Vigilância alimentar
e Nutricional-SISVAN. 598 crianças de ambos gêneros,
com idade de seis meses a cinco anos, pré-determinadas
pela Secretaria Municipal de Saúde com consentimento dos
pais foram avaliadas, dessas apenas 68 foram autorizadas
a receberem a suplementação. Resultados: Das crianças
avaliadas nos três CMEIs, 01 apresentou magreza, 344
apresentaram eutrofia, 134 apresentaram risco de sobrepeso,
84 apresentaram sobrepeso e 35 apresentaram obesidade.
Na comparação dos gêneros temos 166 e 178 eutróficas,
55 e 79 com risco de sobrepeso, 43 e 41com sobrepeso, 18
e 17 estão obesas, feminino e masculino respectivamente.
Discussão: Os dados encontrados a partir das avaliações
nutricionais revelam que a maioria das crianças se encontram eutróficas, porém, há elevados casos de risco de
sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Isso confirma os dados
de transição nutricional, onde desnutrição e índices de IMC
elevados coincidem na mesma comunidade. O excesso de
peso não é sinônimo de ingestão completa de nutrientes. A
fome oculta atinge tanto crianças com desnutrição, quanto
as com excesso de peso. A carência de micronutrientes está
relacionada com o déficit de desenvolvimento infantil, com
repercussões na vida adulta. A solução encontrada pelo
Governo Federal, o NutriSUS, é um sachê com multimistura
de vitaminas e minerais, que é adicionado diretamente no
prato da criança. Devido a alta demanda, dificilmente as
necessidades nutricionais serão supridas somente através da
alimentação. Conclusão: a maioria das crianças avaliadas
estão eutróficas, porém, há um percentual de crianças que
encontram-se com o IMC elevado, sinalizando a necessidade
de acompanhamento nutricional. A perspectiva será avaliar
através da antropometria o impacto da suplementação com

EP086
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS
DURANTE UM ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA HOSPITALAR EM MATO GROSSO, MT.
APRESENTADORES: LETÍCIA PORTELA BRUNO DA SILVA; ADRIANA
DE SOUZA GOMES; BRUNA SOUZA DA SILVA.

UNIVAG, VÁRZEA GRANDE - MT - BRASIL.
Introdução: A importância da avaliação do estado nutricional em pacientes hospitalizados tem aumentado devido
os amplos casos de desnutrição entre estes pacientes
(AZEVEDO et al., 2006). A literatura mostra a eficácia dos
métodos subjetivos e objetivos validados que podem ser
utilizados para detectar precocemente os riscos e o estado
nutricional, com intuito de uma intervenção precoce. Desta
forma, a implementação na prática hospitalar de triagens
como NRS 2002 e a MST, para pacientes de enfermarias, e
também o NUTRIC, para pacientes críticos e avaliação nutricional como ASG, são aplicáveis e possíveis minimizando
déficit nutricional, tendo como finalidade menor tempo de
internação, melhora da resposta imunológica, menor tempo
para cicatrização, menor risco de lesão por pressão, que são
fatores que diminuem risco de mortalidade no âmbito hospitalar (TOLEDO et al., 2018). Objetivo: Avaliar o perfil do
estado nutricional dos pacientes adultos, idosos e crianças
durante o estágio de nutrição clínica hospitalar. Métodos:
Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo baseado nos
dados das avaliações de triagem Nutritional Risk Screenig
2002 (NRS), Avaliação Subjetiva Global (ASG), Mini Nutritional Assessment (MNA) e Strong Kids de 105 pacientes
avaliados por acadêmicos durante o estágio curricular do
curso de nutrição do Centro Universitário de Várzea Grande,
realizado entre os meses de março a junho de 2019 em um
hospital público da cidade de Várzea Grande, Mato Grosso
(MT). A NRS foi aplicada em pacientes de 20 a 59 anos
e posteriormente foram avaliados pela ASG. Os pacientes
idosos (acima de 60 anos) foram avaliados pela MAN e
as crianças foram triados de Strong Kids. Os dados foram
analisados por uma planilha de cálculos e apresentados
em frequência relativa e absoluta. Resultados: Foram
avaliados no total de 105 pacientes, sendo 49% idosos,
36% adultos e 15% crianças. De acordo com a NRS 60,5%
não pontuaram risco nutricional e posteriormente foram
avaliados pela ASG, demonstrando que 50% dos adultos
avaliados estavam moderadamente desnutridos ou risco
nutricional e 13,2% desnutridos. A MAN classificou 57%
idosos desnutridos e 33,2% dos idosos em risco nutricional.
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Em relação a pediatria, 62,5% apresentaram médio risco
nutricional. Discussão: Houve uma maior prevalência de
idosos avaliados neste estudo. Foi observado que a maioria
destes pacientes estavam com risco nutricional e desnutridos e apenas 10% apresentavam-se bem nutridos. Em
relação aos adultos também se observou que a maioria dos
pacientes estavam com desnutrição. Das crianças avaliados
a maioria encontravam-se com risco nutricional. Desta
forma, mostra-se que é de suma importância a avaliação
nutricional no âmbito hospitalar, a fim de prevenir e diagnosticar a desnutrição, prevenindo assim consequências
deletérias na saúde do paciente hospitalizado, como a
piora da resposta imunológica, as complicações cirúrgicas e infecciosas e aumento nos dias de internação e da
morbimortalidade.

Foram avaliados 20 pacientes, sendo 60% (n=12) do sexo
masculino e 40% (n=8) do sexo feminino. Quanto às faixas
etárias, 20% (n=4) adultos e 80% (n=16) idosos, com limites
de idade superior e inferior de 28 e 88 anos, respectivamente.
Foi observado 75% (n=15) dos pacientes eram sedentários.
Quanto ao estado nutricional segundo o IMC, 75% (n=15)
dos pacientes foram classificados com peso adequado, 5%
(n=1) com pré-obesidade e 20% (n=4) com obesidade. Em
relação à CC, 65% (n= 13) foram classificados com risco
cardiovascular e metabólico. Discussão: Pode-se afirmar que
os pacientes diabéticos estão expostos aos fatores de risco
para DCV e metabólicas decorrentes da própria doença,
sendo ainda mais comprometedor quando apresentam
aumento da concentração da gordura abdominal, que eleva
também o risco cardiovascular. A maioria da amostra apresentou a classificação de risco cardiovascular em relação à
CC, embora a maioria tenha apresentado o IMC dentro da
normalidade. O DM vem apresentando números crescentes
no Brasil, e pela sua natureza crônica, severidade de suas
complicações e aos cuidados necessários para o seu controle,
pode comprometer diretamente a produtividade, a qualidade
de vida e a sobrevida dos indivíduos. Dessa forma, faz-se
necessário que os profissionais de saúde estimulem os indivíduos com DM a integrar estratégias de estilo de vida que
evitem ganho de peso, além de orientar a população em
geral para a adoção de hábitos saudáveis, a fim de evitar o
aparecimento dessas doenças crônicas.

EP087
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES PORTADORES
DE PÉ DIABÉTICO INTERNADOS EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: DANIELA DE ALENCAR DA SILVA; CAMILA
PEREIRA DA COSTA; MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; MARINA GORETH SILVA DE CAMPOS; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA;
LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA.

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.

EP088
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE UM PACIENTE IDOSO
DESNUTRIDO EM NUTRIÇÃO ENTEREAL COM LESÃO POR
PRESSÃO NOS CUIDADOS NUTRICIONAIS DOMICILIARES
- RELATO DE CASO

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio
metabólico grave e complexo, com prevalências atingindo
proporções endêmicas nas últimas décadas. Dentre as
várias complicações sérias que afetam o indivíduo diabético,
encontram-se as complicações relacionadas aos pés. A
prevalência da ocorrência do pé diabético é muito elevada e
está diretamente associada com idade avançada, práticas de
atividade física reduzida, sedentarismo. Objetivos: Avaliar o
perfil nutricional e prática de atividade física em portadores
de Pé diabético, internados em um hospital universitário.
Métodos: Foi realizado um estudo descritivo com corte
transversal. Foram incluídos adultos e idosos, com diagnóstico de Pé diabético, de ambos os sexos, internados em um
hospital universitário. Foram coletados os seguintes dados:
idade; gênero; prática de atividade física; antropometria
(peso, estatura, índice de massa corporal - IMC, circunferência da cintura - CC). O IMC foi classificado conforme
faixas etárias (adultos e idosos). A medida da CC foi aferida
para avaliação do risco cardiovascular e metabólico, sendo
classificada como risco para valores ≥ 80 cm para mulheres,
e ≥ 94 cm para homens. A presente pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, parecer
nº 3.174.175, sendo que todos os participantes assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados:

APRESENTADORES: ANA PAULA CRISTOFF GONZALES1; LETICIA
HACKE1; ANA PAULA FACHINI SEMMER2; VANESSA DACORSO1.

1. LAR E SAÚDE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, CURITIBA - PR - BRASIL;
2. LAR E SAÚDE ASSISTÊNCIA DOMICILIA, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: Caracterizado pela Associação Americana de
Saúde Pública, o estado nutricional é a “condição de saúde
de um indivíduo influenciada pelo consumo e utilização de
nutrientes e identificada pela correlação de informações
obtidas por meio de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e
dietéticos”. Conforme Potter e Perry (1999) a subnutrição
exerce influência em diversos aspectos como: a perda de
peso, depleção de massa muscular, aumento de infecções,
assim como é considerada um dos fatores mais relevantes
na etiologia e na cicatrização das lesões por pressão (LPP).
No processo de envelhecimento a perda de nutrientes é
mais enfática. O aparecimento de novas comorbidades
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associadas, envolvendo alterações no comportamento,
dependência para se alimentar, uso de medicamentos com
interferência no apetite e restrições alimentares, levam
à fragilidade do tecido muscular e possibilitam assim a
formação das LPP. Objetivo: Analisar o estado nutricional
inicial, adequando à prescrição dietética à condição nutricional saudável levando a consequente cicatrização da LPP.
Métodos: Trata-se de um estudo de caso, realizado com
uma paciente do sexo feminino, 65 anos, diagnóstico de
Paralisia Supranuclear Progressiva, via alimentar alternativa,
com presença de LPP em estágio 4, recebendo atendimento
nutricional em Home Care desde maio 2018. Utilizou-se
as classificações de índice de massa muscular (IMC) para
idoso, conforme a referência da Organização Mundial da
Saúde (1994). Foram coletadas medidas antropométricas de
circunferência de braço (CB), circunferência de panturrilha
(CP) e altura do joelho (AJ) para estimativa de peso e altura,
conforme Chunlea (1988). Para a recomendação nutricional
do valor energético total (VET) foi considerado 30-35 kcal/
kg/dia e pelo menos 1,5g/kg/dia conforme Diten (2011) e
o EPUAP (2016). Resultados: Segundo avaliação o peso
estimado inicial era de 40,9kg, IMC de 17,5kg/m², CB:
21cm e CP: 26cm, com diagnóstico nutricional de desnutrição. A terapia nutricional inicial prescrita era de 36 kcal/
kg/dia e 1,5 gramas de proteína/kg/dia. Com essa terapia,
a paciente manteve estável o estado nutricional inicial e a
LPP. No entanto, em setembro de 2018 houve piora clínica
da paciente, com infecção da LPP, resultando em aumento
da extensão e profundidade da lesão e piora do estado
nutricional (peso estimado de 38,2kg, IMC de 16,3kg/m²,
CB: 20cm e CP: 23cm). Foi necessária uma intervenção
nutricional com uma dieta de maior teor proteico de 1,92g
de proteína/kg/dia, modificação na emulsificação lipídica e
estratégias bioquímicas. Isso resultou positivamente o ganho
de peso de 13,4kg no período de 4 meses evoluindo para
o estado nutricional saudável e fechamento total da LPP
em 3 meses. Conclusão: No presente estudo de caso ficou
evidente a importância da adequação calórica e proteica por
meio da intervenção da terapia nutricional, o que ocasionou
primariamente a melhora do estado nutricional e secundariamente a cicatrização total da LPP.

Introdução: Em idosos, a perda de massa muscular ocorre
por alterações cognitivas, perda da mobilidade e autonomia
para as atividades básicas, uso de polifarmácia e a má
nutrição (MARTIN, et al., 2012). Dificuldades de mastigação
e deglutição, xerostomia, perda da acuidade visual são
situações que demandam atenção nos idosos, assim como
a adequação das refeições em consistência e tamanho das
porções para minimizar perdas em termos de ingestão. A
avaliação do estado nutricional em idosos é fundamental
para uma intervenção nutricional adequada (MOTTA et al.,
2011). Objetivo: Realizar avaliação e intervenção nutricional para assegurar a ingestão da dieta mais adequada à
condição da paciente com foco na mitigação da sarcopenia.
Métodos: O presente estudo foi realizado com uma paciente
idosa (83 anos), em regime de assistência domiciliar, com
diagnóstico de Alzheimer avançado, acamada e totalmente
dependente para as atividades de vida diária, entre os meses
de dezembro 2018 a maio 2019. Foram coletados dados
antropométricos e da mini avaliação nutricional (MAN)
(GUIGOZ et al., 1999). Para a avaliação antropométrica,
foram consideradas as medidas de estimativa de peso
(CHUNLEA,1999); estatura, calculada pela medida de estimativa da altura do joelho (CHUNLEA, 1985) e circunferência
da panturrilha (CP)(AUGUSTO, 1995). A classificação do
estado nutricional foi baseada no índice de massa coporal
(IMC) para o idoso, considerando como valor de referência
os pontos de corte: <22kg/m2 desnutrição; 22-27 kg/m2
eutrofia; >27kg/m2 obesidade (OMS/NIS, 1994). O cálculo
do valor energético total (VET) foi baseado em 35cal e 1,5g
de proteína/kg peso atual (DITEN, 2011). Resultados: Além
da refeição oral de consistência pastosa que fazia 4 vezes
ao longo do dia, que fornecia em média 500cal e 30g de
proteínas, recebeu 400ml de suplemento oral hipercalórico
e hiperproteico que fornecia 800cal e 40g de proteínas,
totalizando uma média de ingesta diária de 1300cal e 74g
de proteínas, suprindo o VET diário de 1200cal e 57g de
proteínas. Em dezembro de 2018 a paciente apresentava
peso estimado de 39kg, com IMC de 16,4kg/m² e CP de
19,5cm, com diagnóstico nutricional de desnutrição. Ao
longo dos seis meses não houve ganho ponderal, mas
aumento da CP (22cm) e redução das medidas da lesão
por pressão (LPP) sacral estágio 4, de 7,0cmX3,5cm para
2,5cmx0,5cm.Conclusões: A avaliação do estado nutricional
foi importante para determinar a conduta nutricional, considerando a desnutrição, a presença de LPP e a via de alimentação exclusivamente oral, que pode ser comprometida por
aspectos como a aceitação pelo paciente, dificuldades de
deglutição à determinadas consistências, oferta por parte
da família, disponibilidade de alimentos, entre outras. Os
suplementos prescritos forneceram 70% do VET de calorias
e proteína, e contribuíram de forma eficiente minimizando
a perda de massa muscular e a diminuição significativa na
área da LPP.

EP089

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ADEQUAÇÃO DIETOTERÁPICA ORAL PARA PACIENTE IDOSO- UM RELATO DE CASO
EM ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
APRESENTADORES: VANESSA DACORSO; ANA PAULA CRISTOFF
GONZALES; ANA PAULA FACHINI SEMMER; ALINE SOBANIA
HIITTENER.

LAR E SAÚDE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, CURITIBA - PR - BRASIL.
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EP090
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE EPILEPSIA EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DE BELEM - PA

alguns estudos que apontam uma correlação de desnutrição
e epilepsia, neste estudo realizado com 33 crianças com
epilepsia, alterações do estado nutricional nas diferentes
faixas etárias nos mostram um maior risco de sobrepeso/
obesidade do que de desnutrição principalmente quando
a faixa etária aproxima-se da adolescência, o que talvez
possa ser explicado pelo tipo de alimentação consumida
diariamente. Avaliamos a necessidade de novos estudos
que tracem um perfil nutricional mais amplo da população
e que possam avaliar comparativamente uma relação ao
prognóstico clínico de cada paciente.

APRESENTADORES: PRISCILLE FIDELIS PACHECO HARTCOPFF;
GABRIELA CRISTINA PENICHE DOS SANTOS; CAMYLA EMANUELLE MELÉM DE SOUZA; REGINA CÉLIA GOMES DE SOUSA; THIAGO PEREIRA CRUZ; DOVANI LUZIA DIAS CAVALCANTI; RAYANA
CRISTINA QUINTANILHA FEIO; LETÍCIA RAMOS DE MIRANDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.

EP091
CLASSIFICAÇÃO NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS
PRÉ-TERMOS: QUAL A CURVA MAIS ADEQUADA?

A epilepsia é uma condição neurológica crônica que envolve
recorrentes episódios de convulsão como um resultado
de excessivas descargas elétricas em um grupo de células
cerebrais. No mundo possui uma prevalência de quase 60
milhões de pessoas e no Brasil, estima-se que exista cerca
de 3 milhões de pessoas, surgindo 300 novos casos a cada
dia. A relação direta entre o estado nutricional e epilepsia
não foi estabelecida, no entanto, acredita-se que uma
nutrição inadequada pode predispor o cérebro às crises, a
ocorrência de deficiências nutricionais precocemente podem
afetar profundamente a maturação do SNC. Objetivo:
Traçar o diagnóstico nutricional de crianças e adolescentes
portadoras de epilepsia no ambulatório de um hospital
universitário, localizado em Belém do Pará. Métodos: Esta
pesquisa é do tipo descritiva, onde foram avaliados 33
crianças divididas em 3 grupos (0-5, 6-10 e 11-14 anos),
do sexo feminino e masculino com idades entre 2 a 14 anos.
Para a avaliação foi utilizado a balança tipo plataforma
com capacidade de 150kg e estadiômetro acoplado. As
medidas antropométricas avaliadas foram peso, altura e
Índice de massa corporal, assim avaliados P/I, E/I, P/E e
IMC/I, posteriormente a classificação do estado nutricional
ocorreu mediante classificação da OMS 2006 e 2007. Foram
incluídos na pesquisa as crianças cujo responsáveis aceitaram
participar da pesquisa por meio de assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Do total
de 33 participantes 69,69% eram do sexo masculino, com
média de idade de 6,6 anos, 25kg e 1,19m. No grupo de
0-5 anos 100% das crianças apresentam estatura adequada
para a idade, 71,42% apresentam peso adequado para a
idade, 64,28% são eutróficos segundo o IMC para a idade
e 57,14% possuem peso adequado para a estatura, porém
com 35,7% de risco de sobrepeso/obesidade. Crianças de
6-10 anos 80% da amostra apresentam peso adequado para
a idade, 86,66% possuem estatura adequada para a idade e
60% são eutróficos e 26,66% apresentam obesidade quanto
ao IMC para a idade. No grupo de 11-14 anos 100% da
amostra apresenta estatura adequada para a idade, porém
50% apresentam o quadro de obesidade no que se refere ao
índice de IMC para a idade. Discussão: Diferentemente de

APRESENTADORES: PATRÍCIA ZAMBERLAN; VIVIANE MARIA DE
CARVALHO MATOS; ADRIANA SERVILHA GANDOLFO; RENATA
HYPPÓLITO BARNABE.

INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O Brasil é o décimo país no mundo em número
de nascimentos prematuros. Ainda não há consenso na
literatura para determinar o crescimento ideal de recémnascidos pré-termos (RNPT). A escolha de qual curva de
crescimento utilizar, a partir das muitas disponíveis, representa
um verdadeiro desafio na prática clínica no que se refere à
avaliação antropométrica dessas crianças. Objetivo: Analisar
e comparar a classificação nutricional ao nascimento de
RNPT atendidos no Centro Neonatal (CN) de um hospital
universitário de nível terciário de atendimento na cidade de
São Paulo, por duas curvas de crescimento validadas na
literatura. Métodos: Estudo transversal, com amostra de
conveniência por intermédio de coleta retrospectiva de dados
de prontuários. Foram incluídos RNPT com idade gestacional
(IG) de 27 até 36 6/7 semanas, atendidos no CN do hospital
de janeiro a julho de 2018. Foram coletadas medidas antropométricas ao nascimento (peso, comprimento e perímetro
cefálico) que foram aplicadas nas curvas de crescimento
Fenton e Intergrowth para a obtenção da classificação. As
variáveis analisadas foram peso/idade, comprimento/idade
e perímetro cefálico/idade. Para mensurar a concordância
entre a classificação nutricional obtida por ambas as curvas
foi utilizado o teste estatístico Kappa, com nível de significância de p<0,05. Resultados: Dos 186 RNPT atendidos
no CN no período, 16 foram excluídos (seis por apresentarem dados antropométricos incompletos e 10 com IG
inferior a 27 semanas), totalizando 170 pacientes. Destes,
55,3% eram do sexo feminino e 44,7% do sexo masculino.
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As médias de IG, peso, comprimento e perímetro cefálico
ao nascer foram de: 33 semanas, 1875 g, 41,4 cm e 30,5
cm, respectivamente. Foi encontrada forte concordância na
classificação de comprimento/idade e perímetro cefálico/
idade entre as curvas de Fenton e Intergrowth, com índice
de Kappa de 0,76 e 0,71, respectivamente. No entanto,
houve concordância moderada na classificação de peso/
idade, com índice de Kappa de 0,55 e a maior discordância
se deu na classificação de recém-nascidos grandes para a
IG (GIG). A curva Intergrowth classificou como GIG mais de
20% da amostra enquanto Fenton classificou apenas 3,5%.
Conclusão: Houve discordância entre as classificações
nutricionais para peso/idade produzidas pelas curvas, com
a curva Intergrowth superestimando o número de RN GIG.
Considerando o perfil dos RNPT assistidos no referido CN,
onde 80% deles são produtos de gestações de alto risco, que
geralmente cursam com retardo de crescimento intrauterino,
a curva de Fenton parece ser a mais adequada na prática
clínica para sua classificação nutricional. O achado pode
auxiliar na decisão de qual curva utilizar para classificar
RNPT com mais precisão em centros neonatais que atendem
populações semelhantes à do estudo.

massa magra livre de gordura em obesas. Conclusão: a BIA
é um equipamento apto a mensurar a composição corporal
em idosas em frente à DXA, porém é necessário verificar
a precisão do equipamento, pois tanto na mensuração
da composição corporal quanto na realização ou não do
protocolo existirão diferenças nos resultados.

EP093
COMPARAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL COM O RISCO
DE SARCOPENIA SEGUNDO O QUESTIONÁRIO SARC-F
APRESENTADORES: FERNANDA CRISTINA ALVES DE LIMA; JOZELAINE APARECIDA NASCIMENTO; ESTER GOMES DE MORAES
ESCHER; MARIANA FRIGO DE MORAES; ERICA MOURA FERNANDES; TATIANE AGUIAR D. GRANUZZO; HAGATA SOUZA RAMOS.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A sarcopenia é uma condição de perda de
massa e força muscular, causando redução da mobilidade
e aumento da incapacidade funcional e dependência. Indivíduos com sarcopenia apresentam 3 vezes mais chance
de dependência, aumentando a permanência hospitalar e
risco de readmissão. Por isso, é necessário um diagnóstico
precoce da sarcopenia. O questionário SARC-F foi desenvolvido como um possível teste para a presença de risco de
sarcopenia. A triagem nutricional verifica o risco nutricional,
este que é definido como aumento da morbimortalidade em
decorrência do estado nutricional. Objetivo: Comparar o
resultado da triagem nutricional (NRS-2002) com o resultado
do questionário SARC-F e o desfecho clínico de pacientes
cirúrgicos. Métodos: Estudo prospectivo e observacional
com dados secundários. Foi aplicado a NRS-2002 e o
questionário SARC-F em 477 pacientes adultos e idosos,
internados nas clínicas de cirurgia geral e urologia do HSPE.
No período de Janeiro a Maio de 2018.Para a análise dos
dados foram utilizados os testes Qui-quadrado, exato de
Fisher e não paramétrico de Mann-Wihintney. Resultados:
Da amostra total 309 (63%) eram idosos, a maioria era do
sexo masculino (55,8%). O risco nutricional esteve presente
em 46,5% dos pacientes e 30,8% apresentavam risco de
sarcopenia. Houve diferença significativa em relação ao
risco nutricional e o risco de sarcopenia comparando adulto
e idoso. 75,9% dos idosos apresentaram risco nutricional e
risco de sarcopenia. Os idosos também tiveram mais casos
de desnutrição e maior tempo de internação. No entanto,
não houve diferença significativa nos adultos. Discussão:
Através da análise dos dados pôde-se perceber que o risco
nutricional está associado com risco de presença de sarcopenia em idosos. De acordo com Barbosa-Silva (2016) a
prevalência de sarcopenia varia de acordo com a idade e está

EP092
COMPARAÇÃO DE BIOIMPEDÂNCIA FRENTE AO PADRÃO
OURO PARA A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM IDOSAS
APRESENTADORES: POLLYANNA AYUB FERREIRA DE RESENDE1;
GUSTAVO DE AZEVEDO CARVALHO2.

1. UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. UCB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
comparar bioimpedâncias (BIAs) distintas em frente ao
padrão-ouro para a composição corporal em idosas verificando a existência de correlação entre os métodos e a
necessidade ou não de uso de protocolo prévio de hidratação. Métodos: estudo transversal, descritivo e comparativo
com 83 idosas de sessenta anos ou mais que frequentam o
Centro de Convivência do Idoso da Universidade Católica
de Brasília. Para determinar a avaliação da composição
corporal utilizou-se os equipamentos de Absortometria de
raio-X de Dupla Energia – DXA - DPX-IQ Lunar –, InBody 120
e Biodynamics 310e, com e sem protocolo de hidratação.
Resultados: apenas na Bioimpedância não houve diferença
com e sem protocolo (p=0,70). Entre as faixas etárias não
houve diferença na porcentagem de gordura (p=0,44) e
massa magra livre de gordura (p= 0,22). Na amostra total,
as Bioimpedâncias subestimam a porcentagem de gordura
corporal e subestimam massa magra livre de gordura em
comparação à DXA. De acordo com estado nutricional pelo
IMC a InBody 120, o percentual de gordura nas idosas
com baixo peso, eutróficas e obesas foram iguais à DXA e a
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associada a piores prognósticos. Conclusão: Comparando
o resultado da NRS-2002 e do SARC-F verificou-se que os
pacientes idosos em risco nutricional apresentaram maior
presença de risco de sarcopenia.

majoritariamente do gênero masculino (53%), brancos
(98,6%), com ensino fundamental incompleto (50%) e
casados (74%). Quanto ao tipo de neoplasia, houveram oito
localizações diferentes, sendo mais prevalentes os tumores
de cabeça e pescoço (24,3%) e gastrointestinais (21,4%);
e 60% realizavam tratamento quimioterápico exclusivo.
Sintomas gastrointestinais foram referidos por 52,9%,
tendo como principais queixas as náuseas/vômitos (48,6%),
seguido por odinofagia (21,6%), xerostomia (10,8%), constipação/diarreia (10,8%) e outros (8,2%). Quanto ao estado
nutricional, 37 pacientes (53%), relataram perda de peso
(%PP) involuntária, desses 27% tiveram perda moderada e
20% grave. Ao se avaliar o IMC ao início do tratamento,
houve predomínio de eutrofia (40%), seguido de sobrepeso
(35,7%) e desnutrição (24,3%). Já ao final, a maioria estava
com desnutrição (37,1%), seguido de eutrofia (32,9%) e
sobrepeso (30%). Discussão e Conclusões: É frequente
o relato da presença de desnutrição em oncologia, muitas
vezes sendo este o sintoma que revela a presença da
doença maligna (Mariani et al., 2012). O presente estudo
confirmou estes achados, pela alta prevalência de %PP
involuntária precedente ao diagnóstico e maior percentual de depleção do estado nutricional com o avançar do
tratamento, segundo o IMC. Assim, um aconselhamento
nutricional personalizado e individualizado é recomendado
para que déficits sejam corrigidos, melhorando o bem-estar
do paciente e o resultado oncológico final.

EP094
COMPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL AO INÍCIO E
FINAL DO TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL DO
NORTE DO RIO GRANDE DO SUL
APRESENTADORES: LUIZA VEDANA CAUZ1; MARIA CRISTINA ZANCHIM2; TATIANA PACHECO RODRIGUES3; ADAIZE MOGNON3;
VALERIA HARTMANN2; DAIANA ARGENTA KUMPEL2; ANDRESSA
SCHACHT4; MARILENE FLECK DE OLIVEIRA5.

1. GRADUADA DO CURSO DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 2. DOCENTE DO CURSO
DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, PASSO
FUNDO - RS - BRASIL; 3. NUTRICIONISTA E MEMBRO DA EMTN DO
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 4.
GRADUANDA DO CURSO DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO - UPF, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 5. GRADUANDA DO
CURSO DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF.
PASSO FUNDO, RS, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.
Introdução: O câncer e o tratamento empregado em seu
combate repercutem no estado nutricional. Neste sentido, o
diagnóstico de problemas nutricionais e intervenção precoce
podem reduzir os efeitos colaterais, favorecendo a qualidade e sobrevida do paciente oncológico (GONÇALVES
et al., 2015). Objetivo: Comparar em dois momentos,
o estado nutricional de pacientes oncológicos atendidos
no ambulatório de um hospital de alta complexidade do
Norte do Rio Grande do Sul. Métodos: Trata-se de um
estudo retrospectivo, realizado com dados de prontuários
de pacientes oncológicos, adultos e idosos, de ambos os
gêneros, atendidos no ambulatório de quimioterapia e
radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo
Fundo/RS, no período de janeiro a dezembro de 2017.
Foram avaliadas informações sociodemográficas, nutricionais e clínicas. Considerou-se como momento inicial a
admissão ao tratamento antineoplásico e como momento
final, 12 meses após o acompanhamento nutricional nos
diferentes tipos de tratamento (quimioterápico, radioterápico e hormonal), considerando-se neste período os
seguintes desfechos: alta, manutenção do tratamento,
óbito ou não seguimento do tratamento. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (nº 2.626.542). Resultados: Foram
analisados dados de 70 pacientes oncológicos, com idade
média de 63,3±11,7 anos (variando de 26 a 85 anos),

EP095
COMPARAÇÃO ENTRE O PERÍMETRO DO BRAÇO E O
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE PACIENTES CRÍTICOS
APRESENTADORES: NATHALYA JULIANNY DE MACEDO OLIMPIO1; MIRIAM FARIAS DA SILVA2; SANCHA HELENA DE LIMA VALE3.

1. HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL, NATAL - RN - BRASIL; 2. ONCO
E VIDA, NATAL - RN - BRASIL; 3. UFRN, NATAL - RN - BRASIL.
Introdução: Os pacientes críticos estão tipicamente associados a um estado de estresse catabólico e a uma resposta
inflamatória sistêmica. Esta resposta inflamatória também
está relacionada a complicações que levam ao aumento
da morbidade infecciosa, da disfunção múltipla de órgãos,
da hospitalização prolongada e da taxa de mortalidade.
Portarias do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária reconhecem a importância da avaliação
nutricional como o primeiro passo para o diagnóstico do
enfermo, e determinam que esta deve preceder a conduta
nutricional. Objetivo: Comparar o diagnóstico nutricional
fornecido pelo índice de massa corporal (IMC) e o perímetro do braço (PB) em pacientes críticos. Métodos: Foi
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realizado um estudo descritivo transversal, totalizando 30
indivíduos, aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). O estudo foi
realizado no HUOL, com pacientes admitidos na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). Foram coletados, Altura do
Joelho (AJ) e o Perímetro do Braço (PB). Após a aferição
das medidas, os dados foram aplicados em equações
preditivas conforme sexo, etnia e idade. Resultados: A
amostra foi composta por 30 pacientes críticos internados
na UTI, sendo constituída principalmente por pacientes
adultos (53,33%), 50% do sexo masculino e 50% do sexo
feminino. O diagnóstico mais prevalente apresentado pelo
IMC foi o de sobrepeso (43,3%), seguido do de eutrofia
(33,3%), desnutrição (16,7%) e obesidade (6,7%), Já o
diagnóstico mais prevalente através da avaliação do PB, foi
o de eutrofia (60,0%), seguido do de desnutrição (36,7%)
e sobrepeso (3,3%), não foi identificado por esse método
de avaliação nenhum caso de obesidade. Discussão: A
antropometria é simples, fácil, prática, não invasiva, de
baixo custo e é comumente utilizada como complemento
para avaliação do estado nutricional. Quando o quadro
de desnutrição é instalado ocorrem modificações na
composição corporal e alterações na função dos órgãos.
Nessa condição as reservas orgânicas são depletadas,
ocorrendo, além de outras consequências, dificuldade na
cicatrização de feridas, prejuízo na resposta ao tratamento
e aumento da chance do surgimento de infecções e lesões
por pressão, o que causará maior tempo de permanência
hospitalar. Esse estudo apontou um maior percentual de
diagnóstico de desnutrição através do CB (36,7%), quando
comparado ao IMC (16,7%), assim como no estudo de
Santos, Araujo (2019), o qual demonstrou que (11,7%) dos
pacientes avaliados pelo IMC encontravam-se desnutridos,
já o diagnóstico nutricional obtido pela CB identificou
prevalência maior de pacientes desnutridos (44%). Diante
do exposto, a avaliação nutricional seguida do diagnóstico
nutricional é essencial para uma adequada conduta nutricional, e nesse estudo a CB  apresentou-se mais sensível
para identificação da desnutrição quando comparada com
o IMC, em pacientes críticos.

Introdução: A Circunferência do Pescoço (CP) tem sido
foco de estudos como novo indicador antropométrico, por
ser mais simples, prático e que não é influenciado pela
distensão abdominal pós-prandial, movimentos respiratórios
ou gordura em avental, no caso de obesos graves, fornecendo resultados mais consistentes em relação ao acúmulo
de gordura subcutânea na parte superior do corpo. Objetivo:
Avaliar a correlação entre circunferência do pescoço com
risco cardiometabólico e seus fatores de risco em adultos
obesos. Métodos: Estudo transversal, realizado em indivíduos
adultos obesos, acompanhados no Serviço Multidisciplinar
de Obesidade e Cirurgia Bariátrica de hospital universitário
no sul do Brasil, durante o período de 2016 a março de
2018. Os parâmetros de análise foram: gênero, idade, peso,
altura, índice de massa corporal, circunferência do pescoço,
colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicérides, diagnóstico de
Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus. Aprovado no CEP
nº 1.180.202. Resultados: Foram avaliados 171 pacientes,
destes 83% eram mulheres, com idade média de 45±9,8 e
IMC médio de 43,68±4,8kg/m2 (5,63% de obesidade grau
I, 15,49% obesidade grau II e 78,87% obesidade grau III),
78,87% eram Hipertensos e 33,80% Diabéticos, 62.7% apresentavam HDL-c baixo e 12,67% hipertrigliceridemia, 64,8%
se auto referiram como sedentários. Houve correlação direta,
positiva e significante entre a CP com as variáveis do índice
de massa corporal, sedentarismo e diagnóstico de Hipertensão. Houve também diferença estaticamente significante
entre as médias de circunferência do pescoço de acordo
com as classificações do índice de massa corporal (grau I,
II e III). Conclusão: Verificou-se que o aumento da circunferência do pescoço é compatível com o aumento do índice
de massa corporal e esteve associada aos critérios de risco
cardiovasculares. No entanto, a circunferência do pescoço
não demonstrou sensibilidade para desvios metabólicos
relacionados às lipoproteínas sanguíneas, como observado
em outras medidas de composição corporal.

EP097
DESFECHO NUTRICIONAL DE PACIENTE ADULTOS
ADMITIDOS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO NA CIDADE
DE SOBRAL-CE

EP096
CORRELAÇÕES ENTRE CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO E
RISCO CARDIOMETABÓLICO EM ADULTOS OBESOS

APRESENTADORES: PATRICIA NARGUIS GRUN; ÁGUIDA MARIA
ALBUQUERQUE AZEVEDO; LUCAS ROCHA DE MESQUITA; KATHARYNA KHAUANE BRANDÃO RIPARDO; DIANA RENATA DA
COSTA; ANDRÉA BASTOS DE MOURA.

APRESENTADORES: CLAUDIA REGINA FELICETTI LORDANI1;
MARCIA CRISTINA DALLA COSTA2; ELIANI FRIZON3; TARCISIO
VITOR AUGUSTO LORDANI2.

HOSPITAL REGIONAL NORTE- ISGH, SOBRAL - CE - BRASIL.
1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ (HUOP), CASCAVEL - PR - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO
PARANÁ (UNIOESTE), CASCAVEL - PR - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), CASCAVEL - PR - BRASIL.

Introdução: O estado nutricional do paciente contribui de
forma significativa para o seu desfecho clínico. A adequação
do estado nutricional deve ser um dos principais objetivos
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no plano de cuidado à nível hospitalar, visto que a perda
ponderal de peso e de consequentemente massa muscular
é relacionada a um pior prognóstico, que envolve desde
aumento do tempo de internação e do custo hospitalar a
aumento nas taxas de mortalidade. Objetivo: Avaliar o
desfecho nutricional dos pacientes internados em um hospital
de atendimento terciário, na cidade de Sobral-CE. Métodos:
Consiste em um estudo retrospectivo de caráter descritivo
com abordagem quantitativa. O levantamento dos dados
foi realizado por meio de planilhas de gestão, preenchidas
diariamente pelos nutricionistas dos setores, no período de
janeiro a maio de 2019. A planilha contabiliza a quantidade
de triagens realizadas no período, diagnóstico nutricional e
risco nutricional, através da aplicação dos instrumentos de
avaliação nutricional utilizados no serviço, foi considerado
como dados válidos todos os pacientes que tiveram alta
ou óbito. Resultados: A desnutrição é um dos grandes e
principais desafios em âmbito hospitalar, tendo em vista
que cerca de 48% dos pacientes internados no Brasil desenvolvem em algum momento de sua internação o quadro de
desnutrição. Durante o período analisado, foram admitidos
pelo serviço de nutrição, 620 pacientes, dentre os quais 21%
(134), possuíam diagnóstico de desnutrição, número que se
mostra inferior a média estimada no país, deste total 29,85%
(40) tiveram desfecho negativo, tendo perda ou manutenção
do baixo peso, entretanto, observou-se também no mesmo
período que 83% (520) tiveram desfecho positivo, com manutenção ou recuperação do estado nutricional. Conclusão:
O desfecho nutricional dos pacientes admitidos é positivo
sobrepõe-se ao desfecho negativo, embora isso faz-se
necessário identificar precocemente aqueles pacientes cujo
risco é aumentado e intervir também de forma precoce com
estratégias que permitam preservar seu estado nutricional.

entanto, a transição epidemiológica e a utilização de diferentes ferramentas para diagnóstico dificultam a compreensão da sua dimensão. Assim, recentemente foi proposta a
ferramenta GLIM para uso internacional. Objetivo: Avaliar
o estado nutricional de pacientes de um hospital terciário
a partir da ferramenta GLIM. Métodos: Estudo transversal,
realizado em hospital terciário de Curitiba – PR, com adultos.
Foram coletados dados gerais e da internação, aferidos peso,
altura e panturrilha (CP). Foi aplicada a ferramenta GLIM, a
partir dos dados de perda de peso involuntária (%PP), índice
de massa corporal (IMC), perda de massa muscular (CP reduzida) - critérios fenotípicos; e redução da ingestão alimentar
e presença de inflamação - critérios etiológicos. Pacientes
foram classificados como sem desnutrição, desnutrição
moderada ou grave. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética do HC/UFPR (no 2018026124). Utilizou-se Testes t de
Student ou Mann-Whitney e Qui-quadrado de Pearson, e o
programa SPSS versão 20.0. Resultados: Foram avaliados
270 pacientes (55,2% eram mulheres), idade (anos) 47,0
± 13,0 e 44,0 ± 13,1 (p 0,04); peso (kg) 77,7 ± 17,3 e
68,5 ± 14,3 (p <0,0001); IMC (kg/m²) 26,6 ± 6,7 e 27,3
± 5,4 (p <0,0001); CB (cm) 31,5 ± 4,8 e 31,0 ± 5,0 (p
<0,0001); CP (cm) 36,5 ± 4,4 e 36,2 ± 4,2 (p< 0,0001); a
mediana de %PP 4,62 (0,32–27,47) (p 0,092) e PCR (mg/dl)
1,25 (0,10-37) (p 0,725), para homens e mulheres, respectivamente. Segundo a Ferramenta GLIM 71,8% da amostra
não apresentou desnutrição, 19,6% desnutrição moderada e
8,5% desnutrição grave. Entre os pacientes com desnutrição,
o critério fenotípico perda de peso esteve presente em 45,5%
e o critério etiológico consumo reduzido esteve presente em
30,4%. Discussão: Embora o valor de IMC médio indicou
sobrepeso, a presença de desnutrição foi de 28,2%. A nova
ferramenta utiliza critérios que podem diagnosticar a desnutrição mesmo em pacientes com excesso de massa corporal,
uma vez que pondera a identificação de um critério fenotípico
e um etiológico. A desnutrição intrahospitalar acomete cerca
de um terço dos pacientes. Essa ferramenta requer validação
para o Brasil, mas parece detectar de forma acurada a desnutrição. Estes achados reforçam a necessidade de estratégias
de intervenção e prevenção à desnutrição hospitalar.

EP098
DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR DE ACORDO COM A NOVA
FERRAMENTA GLIM
APRESENTADORES: CAMILA BECKER SARAGIOTTO1; GUSTAVO
DAL`NEGRO CARVALHO1; PAULO VICTOR GOMES MODANESE2;
CAMILA FERRI BURGEL3; FLAVIA MORAES SILVA3; ESTELA IRACI
RABITO4; LAURA DANIELA PEROTTI1.

EP099
DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR IATROGÊNICA: SABEMOS
O REAL PESO DE NOSSO PACIENTE?

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR, CURITIBA - PR BRASIL; 2. COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR, CURITIBA
- PR - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DE PORTO ALEGRE - UFCSPA, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 4.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR, CURITIBA
- PR - BRASIL.

APRESENTADORES: GUILHERME TEIXEIRA DE ARAUJO; JULIANA
TEPEDINO ALVES MARTINS; LUDMILA PINTO S. DE MENDONÇA;
VIVIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA; LEANDRO MARQUES DE
MENDONÇA TELES; PAULA VIRGÍNIA SOUSA LIMA; CAROLINA
TOMAZ PEREIRA; SAMARA JASIELI SALVINO SILVA FARIAS.

Introdução: A desnutrição está presente nos hospitais, no

NUTEP, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
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Introdução: Em 1974, Charles Butterworth, em seu famoso
editorial intitulado “O esqueleto no armário do hospital”,
disse que estava convencido de que a desnutrição iatrogênica era um fator significativo na determinação do desfecho
da doença para muitos pacientes e que era hora de abrir
a porta e dar uma olhada neste esqueleto no armário do
hospital. No entanto, mesmo após quase 50 anos depois a
porta parece continuar fechada, sem conhecermos dados
básicos da avaliação nutricional como o peso do paciente.
Objetivos: O objetivo do estudo foi avaliar a frequência
em que o peso corporal real é medido durante a internação
hospitalar. Métodos: Os dados foram coletados por um
nutricionista auditor externo em seis hospitais brasileiros
(público e privado) sobre o peso do paciente. Quando
o peso estava registrado no prontuário, o paciente foi
questionado se havia sido pesado durante a internação.
Foram inclusos apenas pacientes que conseguiam caminhar. Resultados: Ao total 372 pacientes foram incluídos
na análise. A idade média dos pacientes foi de 53,2 ±
19,7 anos e o IMC médio de 26,6 ± 5,5 Kg/m2. A média
de permanência hospitalar foi de 14 dias. Apenas 3% dos
pacientes não possuíam o peso registrado no prontuário,
entretanto na grande maioria dos casos esse peso foi relatado pelo próprio paciente ou acompanhante (89,5%) e
não mensurados, apesar de todos hospitais apresentarem
uma balança há menos que 50 m do paciente. Conclusões: O esqueleto continua no armário e a desnutrição
iatrogênica segue sendo uma questão importante. Apesar
da importância da avaliação nutricional objetiva, a maioria
dos pacientes não é sequer pesada durante a internação.

e aumento de apetite, acarretam no ganho de peso e em
um possível desenvolvimento de dislipidemia. (KENGERISKI
et al., 2014). Objetivo: Descrever o diagnóstico nutricional de indivíduos com transtornos mentais moradores
de residenciais terapêuticos do município de Passo Fundo,
RS. Métodos: Trata-se de um estudo transversal com
192 indivíduos com transtornos mentais em Residenciais
Terapêuticos Privados (RTP), registrados na Vigilância em
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo.
Utilizou-se dados de prontuários dos participantes com base
em formulário padronizado e pré-codificado. Para o estado
nutricional, o Índice de Massa Corporal (IMC) foi utilizado,
obtido através da coleta do peso e da altura dos sujeitos, e,
através de um adipômetro foi aferido as medidas da prega
cutânea tricipital. Os dados foram digitados e analisados
em software de estatística, sendo realizada apenas análises
descritivas das variáveis investigadas. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Passo Fundo sob parecer nº 2.092.34. Resultados: A partir
da avaliação antropométrica realizada nos participantes do
estudo, observou-se que 38,6% dos indivíduos atingiram
algum grau de desnutrição de acordo com classificação do
cálculo da adequação da prega cutânea tricipital (PCT),
e 33,5% dos indivíduos encontravam-se em obesidade,
seguido de sobrepeso, com 32,4%, através do IMC.
Conclusão: É notável a presença do excesso de peso e da
diminuição da massa muscular nessa população e como
é essencial que o diagnóstico nutricional seja realizado
através de mais de um parâmetro nutricional. Ainda, é
importante ressaltar que estudos envolvendo as condições
de saúde dessa população são escassos, sendo necessário
realizar novas pesquisas sobre esse assunto.

EP100
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS MORADORES DE RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

EP101
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PROTEÍNAS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS

APRESENTADORES: PAULA MANFREDI; LUÍSA VICTÓRIA BIASI;
ANA LUISA SANTANA ALVES.

APRESENTADORES: DEISE GONÇALVES BARCELLOS; ANDRE
PIMENTEL DE MENEZES; VINICIUS MARINHO COELHO; ADRIANA ROSA PEREIRA FERREIRA; DARLENE TITO RODRIGUES DOS
SANTOS; GUILHERME BRENANDE ALVES FARIA; SHEILA DE LIMA
ABDALA.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.
Introdução: O agravo e descuido do estado nutricional,
atingindo o excesso de peso ou obesidade, pode causar
graves consequências no indivíduo, como o aumento do
risco de desenvolvimento de doenças crônicas (MARIE et
al, 2014; ZHAO et al, 2011). Além disso, em relação ao
excesso de peso, um agravo que despertou a preocupação
dos pesquisadores é o transtorno mental relacionado a
esse estado nutricional, já que 20 a 56% da população
adulta apresenta algum tipo de diagnóstico psiquiátrico
(LIN et al, 2013). Indivíduos com transtorno mental possuem
alterações expressivas na qualidade e expectativa de vida,
visto que alguns fatores, como maus hábitos alimentares

HOSPITAL OESTE D´OR, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Existem evidências cientificas que a suplementação de proteínas no pré ou após o treino induz um
aumento significativo na síntese de proteína muscular.
Esta prática é muito comum entre indivíduos saudáveis
que buscam hipertrofia muscular, e trabalhos têm surgido
focando grupos de pacientes internados, especialmente
pacientes cirúrgicos. Define-se Reabilitação como conjunto
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de medidas que auxiliam na manutenção do funcionamento ideal e da interação com o ambiente (prevenção)
e na maximização da função frente a uma condição de
incapacidade. Foco não apenas na doença, mas na repercussão funcional e na qualidade de vida. Dividida em:
Medicina de Reabilitação, terapias e tecnologia assistiva.
(OMS). Algumas ferramentas avaliativas como: A escala do
Medical Research Council (MRC), escala de BERG, escala
de BARTHEL e Treino de Marcha (TM)). A escala de Medical
Research Council (MRC) vem sendo utilizada como método
de diagnóstico para fraqueza muscular e independência
funcional, bem como ferramentas de prognóstico para
pacientes de terapia intensiva e unidades de internação.
Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação proteica póstreino de reabilitação em pacientes internados e capazes
de deambular e o impacto no ganho de força medido pela
escala do MRC, escala de BERG posição sentada para em
pé, escala de BARTHEL modificado para deambulação e
distância de marcha percorrida, em serviço de fisioterapia
com programa de reabilitação já estabelecido. Métodos:
Foram selecionados pacientes adultos nos setores de terapia
intensiva e unidades de internação, com critérios de elegibilidade para aqueles com MRC entre 37-48 em condições
de deambulação. Os dados coletados foram inseridos em
planilha divididos em dois grupos, sendo um Grupo controle
os que não receberam suplementação nutricional e o Grupo
Intervenção aqueles que receberam suplementação nutricional, com módulo proteico associado a suplemento oral
de alta densidade calórica, atingindo 32,4 g de proteína, no
máximo uma hora após fisioterapia motora. Resultados:
Observamos que houve uma diferença significativa entre
o grupo Controle (GC) e o grupo Intervenção (GI) com a
suplementação de proteína pós-treino. GC melhorou MRC
em 27%, BERG 25%, BARTHEL 18% e Distância de Marcha
27%. Já o GI melhorou MRC em 50%, BERG 58%, BARTHEL
67% e Distância de Marcha 83%, comparando os escores
da internação com os de alta. Contudo são necessários mais
estudos e inclusão de um maior número de pacientes, bem
como estratificação por patologias para novas conclusões
e individualização da oferta proteica.

Society of Parenteral and Enteral Nutrition) como qualquer
desequilíbrio nutricional. Na América-Latina, a desnutrição relacionada à doença é altamente prevalente, sendo
um problema de saúde pública. Suplementos nutricionais
orais têm sido utilizados como complementação diária
da alimentação dos pacientes para compensar a deficiência de macro e micronutrientes. Estudos têm mostrado
que pacientes internados com prescrição de suplemento
nutricional oral, apresentam melhora do seu estado nutricional e melhor qualidade de vida, quando comparados
a pacientes sem suplementação. Objetivo: Realizado
comparação entre o efeito da suplementação oral e do
módulo protéico (albumina) no estado nutricional dos
pacientes internados. Métodos: Trata-se de um ensaio
clínico randomizado, desenvolvido em hospital de grande
porte, em Belo Horizonte, MG. Foram incluídos pacientes
em risco nutricional e desnutridos que satisfizeram os
critérios de inclusão (idade ≥ a 18 anos, alimentação
exclusiva por via oral, NRS 2002(Nutrtional Risk Screening)
≥3, internação mínima de 1 semana, máximo de 72 horas
de internação, concordância em participar do estudo e
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
Os pacientes foram triados utilizando a NRS 2002, sendo os
pacientes em risco nutricional e os previamente desnutridos
avaliados pela ASG (Avaliação Subjetiva Global), acompanhados 3 vezes por semana, e reavaliados a cada 7 dias.
Medidas antropométricas (como circunferência de braço,
peso e altura) foram utilizados para auxílio do diagnóstico e
acompanhamento nutricional. Os pacientes foram divididos
em 2 grupos, sendo que um grupo recebeu 3 colheresmedida (18 gramas no total) de módulo de proteína (albumina) ao dia, distribuída entre as refeições e o segundo
grupo recebeu 2 unidades do suplemento alimentar,
embalagem tetrapack de 200 mL, com densidade calórica
1.5 por mL, totalizando 300 Kcal, 15% (11,2 gramas) de
proteína. Resultados: Total de 36 pacientes participaram
do estudo, com média de idade 69,75±15,10 anos, sendo
63,9% do sexo masculino, com predominância de admissão
por pneumonia (55,6%) e em risco de desnutrição (44,4%).
Ao final do estudo, 30,6% mantiveram o estado nutricional e
25% melhoraram o estado nutricional no grupo de pacientes
em uso de suplemento oral, enquanto 25% tiveram piora
do estado nutricional com uso de módulo de proteína
apenas, mostrando um resultado significativo (p<0.005).
Discussão: Observou-se melhor adesão à intervenção
nutricional do grupo em uso de suplemento alimentar,
devido flexibilidade dos horários para ingestão do mesmo,
melhor manejo para oferta das refeições e manutenção das
preferências alimentares, maior palatabilidade e tolerância,
sendo assim, o presente estudo mostra como a introdução
do suplemento alimentar auxilia no estado nutricional dos
pacientes durante a internação, sendo uma intervenção
importante para subsidiar a conduta nutricional.

EP102
EFEITO DO SUPLEMENTO ORAL VERSUS MÓDULO
PROTÉICO NO ESTADO NUTRICIONAL DOS PACIENTES
INTERNADOS
APRESENTADORES: JENIFFER DANIELLE MACHADO DUTRA.

COMPLEXO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO, BELO HORIZONTE MG - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é definida pela ASPEN (American
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EP103
ELEVADA FREQUÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE DE
INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

melhoria clínica dos pacientes hospitalizados, minimizando
os desfechos negativos em saúde.

EP104
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Introdução: Os Indicadores de Qualidade em Terapia
Nutricional (IQTN) são uma medida da efetividade e
qualidade da assistência nutricional com potencial de minimizar desfechos negativos em saúde e custos hospitalares.
Objetivo: Avaliar a qualidade de assistência em terapia
nutricional de um hospital público universitário de nível
terciário, por meio de Indicadores de Qualidade. Métodos:
Foi realizado estudo prospectivo com dados secundários
com todos os pacientes em uso de Terapia Nutricional
Enteral (TNE) e/ou Parenteral (TNP), admitidos em enfermarias clínicas e cirúrgicas, com 18 anos ou mais, ambos os
sexos, no período de Novembro/2017 à Maio/2018. Foram
avaliados dois indicadores e posteriormente comparados
com as metas, conforme recomendações propostas pela
International Life Sciences Institute (ILSI). Resultados: Ao
todo foram avaliados dados de 101 pacientes, sendo 58%
do sexo masculino, com idade média de 57,8±16,1 anos.
Destes, 39,6% (40) estavam em TNE; 34,65% (35) em TNE
+ via oral; 11,88% (12) em TNP; 10,89% (11) em TNP +
via oral; 1,98% (2) em TNE+TNP+ via oral e 1% (1) em
TNE+TNP. Os dois indicadores avaliados não atenderam as
metas, sendo: Avaliação subjetiva global (55,45%) e Jejum
superior à 24h em TNE (62%). Discussão: Foi observada
elevada frequência de não conformidade, evidenciando a
necessidade de incorporar a gestão de qualidade global
na assistência do serviço avaliado. Conhecer o resultado
desses indicadores permite a adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar o risco de desnutrição,
cuja elevada prevalência está associada a mortalidade,
custos elevados e maior tempo de internação. Elaboração
e vigilância de aplicação de protocolos, capacitação, treinamento e rotina de monitorização são necessários para a
melhoria da gestão no sentido de otimizar recursos materiais
e humanos, mas, principalmente, para contribuir com a

Introdução: A doença renal crônica (DRC) e seus tratamentos
podem ser deletérios ao estado nutricional dos pacientes.
A caracterização do estado nutricional é importante na
prevenção da desnutrição quanto para planejar a intervenção
de maneira precoce. Neste contexto, o escore desnutriçãoinflamação (Malnutrition-Inflammation Score - MIS) é um
indicador específico para pacientes em hemodiálise (HD)
e pode auxiliar no processo de avaliação nutricional e
inflamatória principalmente em conjunto com os demais
parâmetros nutricionais. Objetivos: Identificar o estado
nutricional e inflamatório de pacientes atendidos em clínica
de hemodiálise. Métodos: Trata-se de um estudo transversal
e prospectivo realizado com pacientes maiores de 18 anos
de ambos os sexos, atendidos na unidade de hemodiálise
de um hospital público, no período de Fevereiro a Abril
de 2019. A coleta de dados foi obtida por meio de um
formulário que continham variáveis demográficas, clínicas e
nutricionais. Para avaliação do estado nutricional utilizou-se
o índice de massa corporal (IMC) e circunferência do braço
(CB). Considerou-se como desnutridos aqueles com IMC
≤ 23kg/m2 segundo Fouque et al. (2008) e CB ≤ 90% do
percentil de adequação. Para avaliar o estado nutricional
relacionado à inflamação aplicou-se a ferramenta MIS. Neste
estudo os pacientes que apresentaram pontuação ≥ 6 foram
considerados com desnutrição. Os dados foram analisados
no software Microsoft Office Excel® 2010 e expressos em
média, mediana e desvio padrão. Resultados: A amostra foi
constituída por 28 pacientes, sendo 51% do sexo masculino,
com média de idade 49,8±15,9 anos. Quanto a etiologia
da DRC, predominou a hipertensão arterial (HAS) 28,6%
(n=8), seguida da lúpus eritematoso sistêmico 17,9% (n=5),
diabetes melittus (DM) 17,9% (n=5), HAS+DM 10,7% (n=3),
doença glomerulares 7,1% (n=2), e outras 17,9% (n=5). A
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avaliação do estado nutricional evidenciou desnutrição em
60,7% (n=17) e 42,3% (n=11) dos pacientes pelo IMC e CB,
respectivamente. Já pelo MIS, 71,4% (n=20) apresentaram
desnutrição, sendo obtida como mediana do MIS o valor de
7,0±3,1. Discussão: Assim como demostrados em estudos
anteriores, a HAS e o DM foram as doenças de base com
maior predomínio nos pacientes com DRC, demostrando a
necessidade do diagnóstico precoce e monitoramento destas
patologias. Ademais, a desnutrição é reconhecidamente
uma condição que impacta na qualidade de vida e piora
do prognóstico dos pacientes com DRC, sendo importante
a utilização de parâmetros que auxiliem o diagnóstico
nutricional. Em conclusão, os resultados apontam uma
prevalência de desnutrição, tanto pelo o MIS quanto pelos
parâmetros antropométricos. O MIS é indicador nutricional
de fácil aplicabilidade e sua utilização na prática clínica pode
detectar precocemente a desnutrição e assim possibilitar uma
intervenção nutricional adequada.

realizada pelo software Statistical Package for Social Science,
versão 21.0, com nível de significância de 5%. As variáveis
quantitativas foram descritas por média e desvio padrão. Na
concordância entre os métodos foi utilizado o coeficiente
kappa. Para comparar as prevalências de desnutrição entre
os mesmos, o teste de Cochran. Resultados: Compuseram
a amostra 60 pacientes, sendo 66,7% do sexo masculino
e com média de idade de 58,0 ± 16,8 anos. Segundo o
índice de massa corporal a predominância de desnutrição foi
de 36,7%, cabe ressaltar que esta classificação contemplou
adultos e idosos. Quando avaliada a circunferência do braço
houve predomínio de desnutrição 45%, já segundo a avaliação
subjetiva global 52,2% apresentaram algum grau de desnutrição, cabendo salientar que dos 60 participantes avaliados
somente 46 souberam responder todos os itens avaliados no
questionário. A espessura do músculo adutor do polegar,
assim como o índice de massa corporal, mostrou prevalência
de pacientes eutróficos 73,8%. Houve fraca concordância entre
a espessura do músculo adutor do polegar com o índice de
massa corporal, circunferência do braço e avaliação subjetiva global (p<0,05). Discussão: Os resultados encontrados
demonstram que a medida da espessura do músculo adutor
do polegar não se correlacionou com os demais métodos
de avaliação nutricional, principalmente com a avaliação
subjetiva global que é considerada padrão ouro, mostrandose pouco sensível na detecção de desnutrição em pacientes
de terapia intensiva. Os achados reiteram a necessidade da
associação de distintas técnicas de avaliação para realizar o
diagnóstico nutricional.
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Introdução: A desnutrição em pacientes hospitalizados é associada a aumento significativo da morbidade e mortalidade. A
avaliação nutricional torna-se fundamental para diagnosticar
e corrigir o quadro de desnutrição, prevenindo maiores
complicações. Na prática clínica, a avaliação do paciente
crítico é dificultada devido alterações na composição corporal
e limitações na mobilização. As técnicas mais acuradas para
avaliação são caras e menos praticáveis. O músculo adutor
do polegar permite a medida direta da sua espessura, com
o objetivo de acompanhar o grau de degradação do tecido
muscular, identificar catabolismo e subnutrição proteica. Esse
parâmetro tem sido utilizado por ser um método simples,
rápido, não invasivo e de baixo custo. Objetivo: Avaliar
a concordância entre a medida da espessura do músculo
adutor do polegar com o índice de massa corporal, a
circunferência do braço e a avaliação subjetiva global, no
diagnóstico de desnutrição. Métodos: Estudo transversal
de abordagem quantitativa com pacientes internados nas
unidades de terapia intensiva em um hospital público de
Novo Hamburgo/RS. Foram incluídos pacientes de ambos os
sexos, avaliados nos primeiros sete dias de internação, com
idade igual ou superior a 18 anos. A pesquisa foi aprovada
pelo comitê de ética (2.204.170). A análise dos dados foi

EP106
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Introdução: É de suma importância a triagem nutricional
na admissão hospitalar de pacientes submetidos a cirurgia
de grande porte, identificando os riscos nutricionais préestabelecidos ou já estabelecidos, afim de realizar estratégias nutricionais adequadas para cada situação. Objetivo:
Identificar o estado nutricional de pacientes submetidos a
cirurgias eletivas e emergenciais de grande porte, admitidos
num hospital no interior do Ceará. Materiais e Métodos:
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Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo com 50
pacientes com idade entre 19 e 75 anos de ambos os sexo
com cirurgia de grande porte. Inicialmente foi realizado a
triagem nutricional utilizando o instrumento Nutrition Risck
Screening (NRS 2002), tendo um cuidado de preenchimento
nas 72 horas após a entrada hospitalar desses pacientes, com
a finalidade de sinalizar os pacientes mais críticos relacionado
ao estado nutricional, elaborando uma terapia nutricional
mais criteriosa. Resultados: Neste estudo foi composto por
32 idosos (64%) e 18 adultos (36%). O sexo masculino teve
um maior índice 56% (n=28) e o feminino 44% (n=22).
Os pacientes com situações crônicas 70% (n=35) e os com
situações agudas 30% (n=15). Após o levantamentos dos
dados obtidos da NRS 2002, foi observado que 60% (n=30)
dos pacientes triados obtiveram uma pontuação igual ou
acima de 3, ficando com 40% (n=20) os pacientes com
pontuação igual ou menor de 2. Discussão: Diante dos
achados foi notório que é de suma importância traçar o
perfil nutricional após a admissão hospitalar dos pacientes
submetidos as cirurgias de grande porte, para um melhor
manejo nutricional diante das singularidades. A aplicação
da NRS 2002 demonstrou uma prevalência elevada de risco
nutricional ou desnutridos. Concluindo a importância do
profissional nutricionista acompanhar esses pacientes durante
todo o seu percurso em ambiente hospitalar, não deixando
de ressaltar os cuidados no perioperatório, planejando uma
terapia nutricional adequada para cada paciente.

sua gênese, inferindo negativamente no desenvolvimento
corporal, comprometimento do sistema imunológico, tolerância e resposta ao tratamento antineoplásico (DELUCH
et al., 2017). Em contrapartida, a identificação precoce de
indivíduos em risco nutricional e que possam beneficiar-se de
suporte nutricional torna-se fundamental, associando-se a um
melhor prognóstico dos pacientes oncopediátricos (RODRIGUES et al., 2019). Objetivo: Avaliar o estado nutricional de
crianças e adolescentes com câncer atendidos em um hospital
referência do Norte do Rio Grande do Sul, Brasil. Métodos:
Trata-se de um estudo transversal, com 29 crianças e adolescentes oncológicos, internados no Hospital São Vicente de
Paulo de Passo Fundo - RS, entre junho e setembro de 2018.
Foram obtidas informações sóciodemográficas e clínicas
através do prontuário eletrônico e verificado o estado nutricional por meio de indicadores antropométricos e Avaliação
Nutricional Subjetiva Global Pediátrica (ANSGP). Resultados:
Houve predomínio do gênero masculino (58,6%), adolescentes (62,1%), brancos (79,3%) e que estavam hospitalizados pelo Sistema Único de Saúde (86,2%). Quanto ao
tipo de tumor, 34,5% tinham leucemia e a quimioterapia
foi à modalidade de tratamento mais prescrita (89,7%). Em
relação ao estado nutricional pelos indicadores antropométricos de crescimento, observou-se entre os avaliados uma
expressiva frequência de adequação para os índices de Peso/
Idade (75%), Peso/Estatura (71,4%), Estatura/Idade (89,7%)
e IMC/Idade (68,9%). O diagnóstico nutricional pela ANSGP
demonstrou que 6,9% apresentavam desnutrição grave,
27,6% moderada e os demais classificaram-se como bem
nutridos (65,5%). Discussão: Neste estudo, o diagnóstico
nutricional por meio dos indicadores antropométricos diagnosticou predomínio de eutrofia, similar ao de Sousa e colaboradores (2016) com crianças oncológicas atendidas em
um hospital de referência de São Luis - MA. Por outro lado,
a ANSGP, demonstrou taxas expressivas de desnutrição grave
e moderada, concordando com os resultados de Pimenta et
al. (2018) de 24,5% e 5%, respectivamente. Conclusão: A
eutrofia foi o estado nutricional predominante, sugerindo que
o cuidado nutricional ao paciente oncológico pediátrico está
sendo alcançado em grande parcela. Entretanto, as equipes
multiprofissionais devem manter-se atentas às mudanças
sucintas do estado nutricional a fim de corrigi-las, evitandose assim possíveis agravos.
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Introdução: A desnutrição calórico-proteica em crianças
e adolescentes com câncer é muito frequente e questões
socioeconômicas, a demanda metabólica imposta pelo
tumor e efeitos adversos do tratamento estão envolvidos na
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Introdução: A população idosa cresce de forma progressiva
e, com isso, também aumenta o número de idosos com
doenças crônicas não transmissíveis e quadros neurológicos, que o levam a internação hospitalar, nesse sentido, o
adequado estado nutricional auxilia na melhor terapêutica
do paciente. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de
idosos hospitalizados. Métodos: trata-se de um estudo do
tipo transversal, realizado no setor da clínica médica de um
hospital universitário no estado de Sergipe. As informações
foram coletadas através da aplicação do Nutrition Risk
Screening 2002 (NRS-2002), antropometria (peso, estatura
e circunferência da panturrilha) e Índice de Massa Corporal
(IMC). Os dados foram tabulados e analisados no software
Excel®. Foram incluídos no estudo, idosos que conseguiam
ou não deambular. Foram excluídos aqueles que tinham
algum membro amputado e/ou que não possuíam acompanhante. Quando o peso e a estatura não puderam ser
aferidos de forma direta, utilizou-se as equações preditivas
de Chumlea et al. 1988; 1985, sendo também coletada
altura do joelho e circunferência do braço para auxiliar no
cálculo. A classificação do IMC se deu pelas equações de
Lipschitz, 1994 que classifica baixo peso com IMC < 22kg/
m²; eutrofia, IMC entre 22kg/m² e 27kg/m²; e sobrepeso
IMC > 27kg/m² e a circunferência da panturrilha (CP) foi
classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
1995 que indica redução de massa muscular com valores
inferiores a 31 cm. Resultados: Foram avaliadas 131
pacientes, dos quais 53,4% (70) eram do gênero feminino
e 46,5% (61), masculino. A média de idade foi de 77,7
anos. A média de peso encontrado foi de 52,7 kg, e da
altura foi 1,55 m. O IMC médio foi 21,64kg/m², sendo
que, 64,8% (85) pacientes foram classificados com baixo
peso, 21,3% (28) com peso adequado, 13,7% (18) com
sobrepeso. A média da circunferência da panturrilha foi de
28,4 cm. A partir da triagem pela NRS-2002, 75,5% (95)
pessoas estavam em risco nutricional. Conclusão: Diante
dos resultados, pode-se observar o quando o quadro de
desnutrição ainda é muito presente no ambiente hospitalar
e a importância de se rastrear precocemente o estado nutricional de todos os pacientes, principalmente dos idosos.
Além disso, medidas simples como a aplicação da NRS
2002 ou da circunferência da cintura conseguem detectar
aqueles indivíduos com maior chance de desenvolver
alguma alteração na composição corporal.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL CE - BRASIL.
Introdução: A alimentação coletiva trouxe consigo uma
maior preocupação com a saúde dos funcionários que
compõem a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN),
levando em consideração a relação das condições de
trabalho e saúde, que resultam em desempenho e produtividade dentro da empresa. Objetivo: Avaliar o estado
nutricional de funcionários de uma Unidade de Alimentação
e Nutrição. Materias e Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, com abordagem quantitativa. Foram avaliados
38 funcionários, de ambos os sexo, sendo coletado peso,
altura e circunferência da cintura e quadril. O peso foi obtido
através de balança digital, a altura foi aferida com auxílio de
um estadiômetro e a circunferência da cintura e quadril com
uma fita métrica inelástica. Para avaliação do estado nutricional utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e relação
cintura/quadril (RCQ). Resultados: Este estudo foi composto
por 23 mulheres (60%) e 15 homens (40%). Dos funcionários
avaliados, 58% (n=22) encontravam-se com sobrepeso,
24% (n= 9) obesos e 18% (n=7) eutroficos. Observou-se
ao analisar a circunferência da cintura, um maior percentual
de funcionários com elevação dessa circunferência 65,7%
(n=25), demostrando uma maior prevalência de indivíduos
com risco para doenças cardiovasculares a partir da relação
cintura/quadril. Discussão: Sabe-se que o estado nutricional tem relação direta com a saúde física e psicológica
do indivíduo. O excesso de peso tem sido um dos fatores
que impedem o indivíduo de desenvolver suas atividades
profissionais, logo torna-se importante conhecer a realidade
nutricional do funcionário da UAN, uma vez que a maioria
se encontra com risco de desenvolver doenças crônicas.
Concluindo a importância do profissional nutricionista que
visa a promoção da saúde e prevenção de doenças, através
de intervenções necessárias para melhor qualidade de vida,
e consequentemente um melhor rendimento profissional.

EP110
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS:
ASSOCIAÇÃO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO E ANTROPOMETRIA
APRESENTADORES: MYCAELE ALINE SANTANA SOUSA1; PAULA
TÂMARA VIEIRA TEIXEIRA PEREIRA2; ISIS MARIA MIRANDA VIDAL
SILVA1; LETÍCIA CECÍLIA DE NAZARÉ ROCHA DA LUZ MESSIAS3;
AMANDA NEGRÃO DA ROCHA3; ISABELLE CHRISTINE VIEIRA
DA SILVA MARTINS3; MICHEL GARCIA MACIEL4; LÍVIA MURITIBA
PEREIRA DE LIMA COIMBRA1.

EP109
ESTADO NUTRICIONAL DE OPERADORES DE UM SETOR
DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA
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Brasileiro de Nutrição Oncológica (IBNO). Diante disso, foi
possível identificar uma variação entre os tipos de tratamentos
oncológicos e o estado nutricional dos pacientes, podendo
ter impacto no peso, PCT, AMB e CB.

Introdução: No tratamento oncológico, a ocorrência da
desnutrição irá depender da frequência e do tempo em que
o paciente é submetido ao tratamento, ou ainda da duração
da manifestação dos sintomas, podendo influenciar no estado
nutricional e parâmetros antropométricos. Objetivo: Analisar
a associação de tratamentos oncospecíficos e estado nutricional (EN) de pacientes oncológicos hospitalizados sobre
os parâmetros antropométricos. Materiais e Métodos:
Estudo transversal, com adultos de 20 a 59 anos, de ambos
os sexos, diagnosticados que estivessem em tratamento
oncológico cirúrgico, radioterápico, quimioterápico ou
combinados. As medidas antropométricas coletadas foram
Circunferência do Braço (CB), Circunferência da Panturrilha
(CP) e Prega Cutânea Triciptal (PCT) e a avaliação nutricional
foi realizada pela Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo
Próprio Paciente (ASGPPP). Resultados: Foram avaliados 15
pacientes, sendo a maioria mulheres (86,7%), procedentes do
interior (93,3%), com faixa etária de 41 a 50 anos (53,3%).
O tipo de câncer mais prevalente foi o de colo de útero
(66,7%) e os tratamentos mais comuns foram radioterapia e
combinados (33,3%). Pelo Índice de Massa Corporal (IMC)
foram classificados como eutrofia e desnutrição moderada,
pela CB (46,6%), PCT (86,6%), CMB (53,3%) e AMB (86,6%)
foram classificados com desnutrição/depleção grave e pela
ASG-PPP foi gravemente desnutrido (53,3%). Além disso,
no tratamento quimioterapico, foram notadas alterações no
peso (52,7%), IMC (21,8%) e %PCT (66,6%), no radioterápico, tratamentos combinados e no pré-operatório, foram
na %CB (75,3%, 61,2% e 52,0%) e %CMB (74,4%, 59,7%
e 48,4%) respectivamente. Destacou-se entre os sintomas
mais prevalentes na radioterapia o vômito (50,0%); falta de
apetite (50,0%); cheiro incômodo (50,0%), na quimioterapia,
foram náusea (40,0%); boca seca (42,9%) e dificuldade
de mastigar (40,0%) e, no tratamento combinado cheiro
incômodo (30,0%), boca seca (28,6%) e paladar alterado
(27,3%). Discussão: Nesta pesquisa, os achados quanto
ao gênero, idade e localização tumoral corroboram com
o encontrado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Quanto ao tratamento, houve maior ocorrência de radioterápico e métodos combinados, concordando com o exposto
por Floriano et al. Ao avaliar o EN pela ASG-PPP, observou-se
que nenhum paciente avaliado se encontrava “bem nutrido”,
diferente desta pesquisa, Tartari et al, encontrou pacientes
quimioterápicos com IMC de sobrepeso e eutrofia, PCT de
eutrofia e, pacientes radioterapicos com eutrofia na CMB.
Em relação a perda de peso no último mês, observou-se
mais da metade dos pacientes com uma perda grave não
intencional, assemelhando-se ao encontrado pelo Inquérito

EP111
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS AO
TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCOS HEMATOPOIÉTICAS EM FORTALEZA-CE
APRESENTADORES: LÍVIA TORRES MEDEIROS1; FRANCISCA
ISABELLE DA SILVA E SOUSA1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
PRISCILA DA SILVA MENDONÇA2; ANA RAQUEL EUGÊNIO COSTA
RODRIGUES1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE
- BRASIL.
Introdução: Pacientes submetidos ao Transplante de
Células Troncos Hematopoiéticas – TCTH são considerados
de alto risco nutricional, pela toxicidade do regime de
condicionamento, que pode promover sinais e sintomas
gastrointestinais. Objetivo: Descrever o estado nutricional
de pacientes submetidos ao TCTH no momento da admissão
e da alta hospitalar. Métodos: Trata-se de um estudo
retrospectivo, onde foram estudados os dados referentes a
130 transplantes realizados em um hospital universitário de
Fortaleza-CE, no período de janeiro de 2017 a dezembro
de 2018. Os dados secundários foram obtidos a partir
de prontuários e registros do serviço de nutrição. As variáveis demográficas estudas foram idade e sexo, as clínicas
foram doença de base e tipo de transplante, e as variáveis
nutricionais, Índice de Massa Corporal – IMC, calculado a
partir do peso e estatura, e circunferência braquial – CB,
coletados no momento da admissão e alta hospitalar.
Resultados: A população estudada foi predominantemente do sexo masculino (51,54%). Faixa etária média foi
de 44,98±15,84 anos. O tipo de câncer hematológico
prevalente foi mieloma múltiplo (36,15%) seguido de
leucemia (28,46%). O tipo de transplante realizados foram
autólogo (58,46%), alogênico (37,69%) e haploidêntico
(3,85%). Com relação ao estado nutricional no momento da
admissão, os pacientes que realizaram transplante autólogo
a maioria estavam acima do peso segundo IMC ( 61,84%)
e eutróficos pela CB (60,53%). A média de perda de peso
foi de 1,13% ±2,81% do peso corporal. Já no momento
da alta, 53,95% estavam com excesso de peso quando
avaliado IMC e não apresentaram alteração do estado
nutricional pela CB. A mediana da perda de peso durante
a internação foi de 2,10%. Os pacientes que realizaram
transplante alogênico, no momento da admissão estavam
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eutróficos, segundo IMC (55,10%) assim como pela CB
(65,31%). A média de perda de peso foi de 1,75%±3,62%.
No momento da alta, a maioria permaneceu eutrófico tanto
pelo IMC (57,14%) quanto pela CB (59,18%). A média da
perda de peso durante a internação foi de 2,19%±3,10%.
Dos pacientes que realizaram transplante haploidenticos a
maioria estava com sobrepeso no momento da admissão
pelo IMC (80%) e eutróficos pela CB (60%). Na alta
hospitalar houve uma média de 7,62%±9,53% de perda
de peso corporal. Permanecendo a maioria com excesso
de peso pelo IMC (60%), porém 100% da amostra estava
desnutrida segundo a CB. Discussão: Os pacientes que
realizaram transplante haploidêntico perderam mais peso
corporal durante a internação desenvolvendo desnutrição
pela CB, nesse tipo de transplante ocorre maior prevalência
de doença do enxerto contra o hospedeiro, podendo afetar
diretamente o trato gastrointestinal, agravando o estado
nutricional. Vale ressaltar que os métodos de avaliação
antropométricos tradicionais podem ser influenciados por
desequilíbrio eletrolítico.

artificial, trazendo benefícios como o alívio da dor e restabelecimento dos movimentos da articulação (GUIMARÃES
et al., 2018). Objetivo: Determinar o estado nutricional de
idosos submetidos a procedimentos ortopédicos e o tempo
de hospitalização pós-operatório. Métodos: Estudo transversal, com idosos submetidos a procedimento de Prótese
de Joelho ou Prótese de Quadril no Hospital São Vicente
de Paulo, Unidade II de Passo Fundo/RS. Foram avaliados
variáveis como: peso, altura, idade, sexo, procedimento
cirúrgico e tempo de internação. Resultados: Foram
avaliados 87 idosos, com predomínio do gênero feminino
(60,4%), a média de idade encontrada foi de 72 anos, e
o tempo de hospitalização médio foi de 6,6 dias. Quanto
ao tipo procedimento, 43% foram submetidos à PTJ e 57%
PTQ. Em relação ao estado nutricional através do Índice de
Massa Corporal (IMC), 8,7% encontravam-se com magreza,
42,7% em eutrofia e a maior parte (49,5%) em sobrepeso.
O tempo de hospitalização ≥ 8 dias, foi significativamente
superior entre os pacientes com diagnóstico de magreza
(25%) e eutrofia (23,7%), quando comparado com os
pacientes com sobrepeso (4,8%) (p=0,041). Discussão:
A média de idade encontrada no estudo difere do achado
de Santos e Biagi (2013) que encontraram pacientes pouco
mais jovens (média 69,2 anos) submetidos a procedimentos
de artroplastia de joelho em Santo André/SP, porém, se
assemelha quanto ao gênero dominante, sendo o sexo
feminino (56,7%) prevalente. O estado nutricional dos
pacientes idosos influencia diretamente na recuperação
pós-operatório, principalmente de quadril e fêmur, sendo
que, os que apresentam uma melhor condição nutricional
tem uma reabilitação mais rápida e progressiva (FERREIRA
et al., 2018). Sendo assim, é possível concluir que o acompanhamento nutricional torna-se fundamental tanto no pré
como no pós-operatório.

EP112
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS
ÀS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E SUA RELAÇÃO COM O
TEMPO DE HOSPITALIZAÇÃO
APRESENTADORES: VANUZA BURILLE1; ADAIZE MOGNON2;
LAURA BRUNETTO1; MARIA CRISTINA ZANCHIM1; ANA LUISA
SANTANA ALVES1; TATIANA PACHECO RODRIGUES2.

1. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
2. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.
Introdução: A população mundial vem apresentando
mudanças importantes no seu perfil, aumentando significativamente o número de idosos, condição que à longo
prazo pode gerar incapacidade, dependência e perda da
autonomia. Neste contexto, insere-se o tratamento cirúrgico
do paciente idoso, com o desafio de resolver ou minimizar
situações patológicas, devolvendo o indivíduo o mais breve
possível para sua rotina habitual (VENDITES et al., 2010).
Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2008 e
2015, a Região Sul respondeu em média por 29,1% e 28%
do total de cirurgias de joelho e quadril no país, respectivamente (FERREIRA et al., 2018). A artroplastia do quadril
(ATQ) é um procedimento cirúrgico empregado como forma
de tratamento dos problemas que acontecem a articulação
coxofemoral (PEREIRA et al., 2014). Já, a prótese total do
joelho (PTJ) está indicada para o alívio da dor que persiste
mesmo com tratamento conservador; e os dois procedimentos tem o objetivo de substituir, total ou parcialmente,
as articulações naturais fraturadas ou doentes por uma

EP113
ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE
ADOLESCENTES NO ESTADO DO PARÁ: UMA ANÁLISE
DE DADOS DO SISVAN
APRESENTADORES: CAMÉLIA SANTOS DE VIVEIROS; JAMILIE
SUELLEN DOS PRAZERES CAMPOS.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, BELÉM - PA BRASIL.
Introdução: A prevalência da obesidade em adolescentes
é decorrente da modernização e urbanização, devido a
maior exposição a alimentos ultra processados e redução do
consumo de legumes, verduras e frutas. Objetivo: Descrever
o estado nutricional e verificar possíveis associações com
consumo alimentar de adolescentes da região metropolitana
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e baixo amazonas do Estado do Pará no ano de 2017.
Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal,
realizado a partir de dados secundários do estado nutricional e do consumo alimentar de adolescentes (≥ de 10 e
< de 20 anos de idade), através de relatórios disponíveis no
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN Web).
Foram utilizados como filtro, o índice de massa corporal
(IMC) x idade, consumo de frutas, verduras, legumes e
alimentos ultra processados, tendo como referência o ano
de 2017, agrupados por 2 regiões do Estado do Pará, a
metropolitana I formada por 5 municípios, entre eles Belém,
e a do baixo amazonas, formada por 15 municípios, entre
eles Almeirim. Resultados: Na região metropolitana, verificou-se que o consumo de frutas e de verduras/legumes foi
de 63% e 51%, respectivamente. No baixo amazonas, 62%
consumiam frutas e 79% consumiam verduras/legumes. O
consumo de alimentos industrializados foi de 54% na região
metropolitana e 39% no baixo amazonas. Em relação ao
estado nutricional, 69% dos adolescentes da região metropolitana apresentavam eutroficos e 24,4% apresentavam
excesso de peso. Enquanto que no baixo amazonas, 77%
estavam eutróficos e 16,4% tinham excesso de peso. A partir
desses resultados, pode-se verificar uma maior prevalência
de sobrepeso e obesidade nos adolescentes da região
metropolitana em relação aos do baixo amazonas. No que
concerne ao consumo alimentar, nota-se que os indivíduos
da região metropolitana consomem mais alimentos ultra
processados em relação aos do interior. Discussão: Tais
resultados levam a crer que o acesso a alimentos ultra
processados por adolescentes da região metropolitana
é amplamente facilitado, o que explica a considerável
diferença no estado de sobrepeso e obesidade em relação
aos indivíduos do baixo amazonas, que não devem ter o
mesmo tipo de acesso. Portanto, há necessidade de orientar
os adolescentes sobre a alimentação saudável, aumentado
o consumo de alimentos naturais e diminuindo o consumo
de industrializados, visando prevenir patologias associadas
ao consumo inadequado desses alimentos.

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis,
incluindo as cardiovasculares, são apontadas como as
principais causas de óbitos no mundo, representando um
problema de saúde pública de ampla relevância, inclusive
no Brasil. O avanço da idade e o surgimento de comorbidades, entre outros, são considerados fatores de risco
para desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV).
Objetivos: Descrever o estado nutricional e risco para
doença cardiovascular em idosos. Métodos: Realizou-se um
estudo observacional e quantitativo em que foram avaliados
76 idosos de ambos os sexos, atendidos em ambulatório
público no ano de 2018. A coleta de dados foi obtida por
meio de um formulário contendo variáveis demográficas,
clínicas e nutricionais. Os indivíduos foram classificados
com risco cardiovascular (RCV) elevado quando: índice de
massa corporal (IMC) >27kg/m2, circuferência da cintura
(CC) ≥94cm para homens e ≥80cm para mulheres; relação
cintura quadril (RCQ) ≥0,95 para o sexo masculino e
≥0,80 para o sexo feminino e circuferência do pescoço
(CP) ≥37cm para homens e ≥34cm para mulheres. Os
dados foram analisados no software Microsoft Office Excel®
2010 e expressos em média e desvio padrão. Resultados: A
média de idade da amostra foi de 70,93±7,17 anos, sendo
maioria do sexo feminino (n=52; 68,42%). A comorbidade
mais prevalente foi hipertensão (n=29; 38,16%), seguido
de dislipidemia (n=26; 34,21%) e diabetes mellitus (n=13;
17,11%). Segundo a avaliação do IMC, 53,95% dos idosos
apresentaram excesso de peso, sendo os homens em sua
maioria (n=14; 58,33%). Na amostra 90,79% apresentaram RCV pela CC, sendo 21,05% risco elevado e 69,74%
risco muito elevado. De acordo com RCQ 78,95% tiveram
RCV e 47,37% pela CP. Ao avaliar os parâmetros por sexo,
as mulheres tiveram RCV muito elevado pela CC e RCQ
quando comparados aos homens (80,77% vs 37,5% respectivamente para CC e 90,38% vs 54,17% respectivamente,
para RCQ). O contrário foi visto na CP, onde os homens
apresentaram maior RCV do que as mulheres (58,33% vs
42,31%). Discussão: A maior prevalência de hipertensão
em idosos encontrada neste estudo corroboram com dados
publicados anteriormente. A adiposidade abdominal, vista
com maior frequência nas mulheres está implicada na
patogênese das DCV. Em relação aos homens, encontrou-se
valores de CP e IMC elevados, demostrando maior acúmulo
de gordura corporal total. O excesso de peso é considerado
um fator de risco modificável por meio de intervenções
no estilo de vida que reduzem a morbimortalidade associadas a esta condição. Em suma, os idosos apresentaram
RCV elevado, sendo a hipertensão a doença com maior
predomínio. Nesse contexto, elaborar discussões a fim de
identificar fatores de riscos envolvidos e meio de prevenção
dessas doenças podem contribuir para estabelecer políticas
públicas eficazes e assim reduzir a mortalidade dessa população por doenças cardiovasculares.

EP114
ESTADO NUTRICIONAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM
IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS
APRESENTADORES: TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1; FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1; LÍVIA TORRES MEDEIROS1;
BRENDA DA SILVA BERNARDINO1; PRISCILA DA SILVA MENDONÇA2; ANA PATRÍCIA NOGUEIRA AGUIAR1; RENATA KELLEN
CAVALCANTE ALEZANDRINO2; JESSICA BRITO CAVALCANTE3.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
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EP115
ESTADO NUTRICIONAL, CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA
E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM
MULHERES QUE FREQUENTAM UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE EM SERGIPE

outras doenças crônicas e seu uso concomitante com o IMC
tem-se mostrado mais sensível na identificação de fatores de
risco para DCNT, uma vez que o IMC possui forte correlação
com a gordura não abdominal e abdominal subcutânea,
enquanto que a CC se correlaciona com a gordura visceral
(SILVA et al, 2014). Com o estudo foi possível observar que
a prevalência de excesso de peso e DCNT foram altas, com
a maioria das participantes sendo classificadas como obesas
abdominais, com risco muito alto para desenvolvimento de
DCV. Dessa forma faz necessário o acompanhamento nutricional, a adoção de medidas preventivas para o controle de
peso e promoção de hábitos saudáveis.

APRESENTADORES: PAULA GABRIELLA PEREIRA ROSA DE OLIVEIRA; ULHIANA MENEZES BARBOSA; VIVIAN VITÓRIA DE OLIVEIRA
AZEVEDO; VERUSKA MOREIRA DE QUEIROZ; DÉBORA DOS
SANTOS TAVARES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.

EP116
PERFIL ALIMENTAR E ESTADO NUTRICIONAL DE
PACIENTES COM LESÃO ORAL

Introdução: O Estado Nutricional (EN) é considerado um dos
principais indicadores de qualidade de vida (MELLO, 2002).
Todavia, devido a mudanças no estilo de vida da população,
o ganho de peso vem ocasionando cada vez mais impactos
negativos sob a saúde pública, uma vez que a obesidade
possui relação com o desenvolvimento de Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) (BARUTH et al, 2015). Objetivo:
Avaliar o estado nutricional, a circunferência da cintura e o
diagnóstico de DCNT em mulheres que frequentam unidades
básicas de saúde em Sergipe. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, quantitativo realizado em 400 pacientes usuárias
da Unidade Básica de Saúde do Município de SalgadoSergipe. Foram coletados no prontuário dados referentes
às medidas antropométricas ao diagnóstico de DCNT. O
EN foi avaliado através do índice de massa corporal (IMC)
pelos padrões da World Health Organization (1997) bem
como a classificação da circunferência da cintura (CC). O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe, n° do parecer 2099.101.
Para análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel
2013 e foi extraído frequência, média e desvio-padrão das
variáveis quantitativas. Resultados: A média de idade foi de
36,67 (DP=11,9) anos. 62% das participantes eram obesas
ou apresentavam sobrepeso (26% e 36%, respectivamente),
37,7% eram eutróficas e 2,2% apresentaram baixo peso.
Quanto a CC (m=86,96; DP=12,25), constatou-se que 70%
(n=280) das entrevistadas possuíam risco para o desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares (DCV) (CC >80cm).
Desse público, 46,75% (n=187) apresentavam risco muito
aumentado (CC>88cm), sendo a maior ocorrência (60,12%)
em mulheres que já possuem o diagnóstico de alguma DCNT.
Em contrapartida, das 120 pessoas em que a CC <79cm,
apenas 16,26% (n= 20) apresentaram diagnóstico para
alguma DCNT 38,8% (n=155). Discussão: A prevalência
de obesidade teve um aumento significativo na população
brasileira nos últimos anos. Proporcionalmente, o baixo peso e
a eutrofia tiveram sua prevalência diminuída, o que demonstra
a transição nutricional da população do país (BUENO et al,
2008). A CC apresenta correlação direta com a gordura abdominal, sendo considerado um indicador preciso para DCV e

APRESENTADORES: ANDREA KAROLINE RAMOS CAMPOS;
MARIANA DANTAS CORDEIRO; VALÉRIA CRISTINA NOGUEIRA.

ESP, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: A saúde bucal é muito importante para a preservação do estado nutricional e está intimamente relacionada a
fatores socioeconômicos devido às condições de saúde que
comprometem o estado nutricional dos pacientes e corroboram para escolhas alimentares inadequadas. A avaliação
nutricional é um fator importante durante a terapêutica, pois
auxilia o profissional para que este possa nortear condutas
nutricionais efetivas e associá-las ao perfil socioeconômico
do paciente, proporcionando qualidade de vida e um melhor
prognóstico. Objetivo: Associar o estado nutricional, perfil
socioeconômico e alimentar de pacientes com lesão bucal.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo
realizado em um hospital de Fortaleza- Ceará, Brasil. A
pesquisa foi realizada com indivíduos adultos de ambos os
sexos portadores de lesões orais. Foram coletados dados
socioeconômicos, medidas antropométricas (peso e altura)
e aplicado dois recordatório alimentar de 24 h (dia típico e
atípico). Resultados e Discussão: A pesquisa contou com
42 pacientes e foi observado que segundo o índice de Massa
Corpórea (IMC), 50% do pacientes possuíam baixo peso e
os estudos mostram-se bastante divergente quanto a isso, no
entanto é preciso levar em consideração que o IMC não é um
padrão ouro para avaliação se usado isoladamente. Quanto
á escolaridade, 52% não possuíam ensino médio completo,
e, muitos estudos fazem associação que quanto maior o nível
de conhecimento, menor a necessidade de tratamento. A
renda média era de 2 salários mínimos, fazendo associação
direta com a procura do serviço bucal corroborando com
os achados encontrados em outros estudos. A alimentação
era composta por alimentos in natura, como arroz, feijão,
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frango, suco natural dentre outros, sendo os carboidratos
sempre mencionados em grandes quantidades e os hortifrutis pouco relatados, o que constitui como um fator de
risco para doenças na cavidade oral, pois deve-se priorizar
uma alimentação ricas em fibras e antioxidantes e baixa em
carboidratos refinados e gorduras. Conclusão: Desse modo,
podemos observar que para a obtenção de um diagnóstico
nutricional mais preciso é necessário fazer associações do
IMC com outras variáveis e pode-se notar também que uma
baixa escolaridade e renda, além de uma alimentação rica
em açúcares e gordura contribuem para o surgimentos de
doenças na cavidade oral e podem afetar diretamente o
estado nutricional do paciente.

42% do VET em carboidratos, 37% em lipídeos e 20% em
proteínas. Terapia nutricional enteral por gastrostomia; em
uso de dieta padrão hipercalórica e normoproteica com 8g
de fibras por litro, volume de 230ml 5x/dia, associada a
suplemento hiperproteico para cicatrização de lesões por
pressão, com presença de arginina e prolina, com alto teor
de zinco, selênio, vitaminas A, C e E, sem adição de sacarose,
volume de 200ml 2x/dia; em 01/2019 a paciente iniciou a
suplementação para cicatrização de lesão. Resultados: A
paciente ainda encontra-se com uma LPP categoria 3, porém
com redução nas suas dimensões, antes do início da conduta
para cicatrização de LPP a lesão possuía dimensão de 7,0cm
de altura por 3,0cm de largura, hoje a lesão encontra-se com
4,0cm de altura por 4,5 de largura; apresentando 75% de
tecido de granulação, 15% de esfacelo úmido, bordas regulares e com melhora no processo de epibolia e maceração
em toda extensão de pele perilesional e bordos, exsudato
em moderada quantidade. Conclusão: Apesar da paciente
ainda permanecer com uma LPP estágio 3, observa-se um
melhora significativa nas características e dimensões da
lesão; a ausência de mudança de decúbito influencia na
demora da cicatrização, mas é possível observar que após
introdução de uma conduta nutricional específica, foi vista
a melhora da lesão. A terapia nutricional adequada é de
extrema importância, pois pode contribuir de forma extremamente positiva para a cicatrização, mesmo com ausência
na mudança de decúbito.

EP117
EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO
ESTÁGIO 3 EM REGIÃO SACRA APÓS TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA.
APRESENTADORES: THALES CABRAL DE ARRUDA PEQUENO;
KARLA GABRIELA LAPENDA DOS SANTOS MOTA SILVA; JOSÉ
FERNANDE MARAS DE OLIVEIRA; ANNA CAROLINA DE MELO
RODRIGUES; MÁRCIA JACIANE DA SILVA.

CONFIARE SAÚDE, RECIFE - PE - BRASIL.
Objetivo: Observar a progressão da cicatrização de uma
lesão por pressão estágio 3, em região sacra, de uma
paciente de 76 anos, internada em um Home Care de Recife.
Métodos: Foi avaliado o estado nutricional da paciente na
admissão (12/2018), pela altura estimada pela altura do
joelho (AJ) de 56cm, altura de 1,69m (Chumlea WC, 1985);
peso estimado de 84kg pela estimativa de peso corporal
de acordo com AJ e circunferência do braço (CB); IMC de
29,4kg/m² (sobrepeso para o idoso), A classificação do IMC
(kg/m2) foi de acordo com ( NSI, 1994), tendo os pontos
de corte (< 22 = baixo peso; 22 até 27 = eutrofia ; >27
obesidade) respectivamente; circunferência da panturrilha de
27cm, > 33cm para mulherres (SARC-F, 2013), sarcopenia,
com perda da força e performance muscular. Diagnóstico
nutricional de obesidade sarcopênica. Discussão: Para
o paciente com LPP recomenda-se uma ingestão calórica
de 30 a 35kcal/kg/dia e de 1,25-1,5g/kg/dia de peso
atual de proteínas (NEPUAP,2014). O uso de fórmulas com
maior teor de proteínas e nutrientes imunomoduladores são
recomendadas no tratamento de pacientes com LPP, essas
fórmulas são compostas principalmente por alto teor proteico
e suplementadas com zinco, vitamina C, A e E, arginina
e prolina. As necessidades foram calculadas levando em
consideração o quadro clínico e o estado nutricional; sendo
ofertado 30,3kcal/kg de peso ajustado (2273kcal) e 1,33g/
kg de peso atual/dia de proteína (112,45g de proteína);

EP118
EVOLUÇÃO NUTRICIONAL INTRA-HOSPITALAR EM
PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA MÉDICA DE UM
HOSPITAL NO SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ
APRESENTADORES: NATÁLIA SILVA DO NASCIMENTO; CARLOS
ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA.

HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS, PARAUAPEBAS - PA - BRASIL.
Introdução: A desnutrição ainda é um achado frequente
entre os pacientes hospitalizados e o cuidado nutricional
permanente é parte integrante de um bom tratamento clinico.
Objetivo: Reconhecendo a importância do estado nutricional
para a boa evolução do paciente hospitalizado e a escassez
de trabalhos de delineamento longitudinal na região Norte,
a pesquisa teve como objetivo avaliar a evolução do estado
nutricional de pacientes internados na clínica médica de um
hospital no Sudeste do Estado do Pará. Métodos: Trata-se
de um estudo descritivo e longitudinal, realizado em 2018,
num período de 5 meses, com pacientes internados, recrutados por meio de amostragem por conveniência que se
enquadravam nos critérios de inclusão. Com uma amostra
de 40 pacientes, com idade ≥ 18 anos, que apresentavam
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condições de serem submetidos a avaliação antropométrica.
A triagem e as medidas antropométrica foram realizadas
nas primeiras 48 horas após hospitalização. As variáveis
antropométricas foram repetidas após 7 dias de internação.
As medidas antropométricas foram peso, altura, Índice de
Massa Corporal (IMC), circunferência do braço (CB), Dobra
Cutânea Tricipital (DCT), Circunferência Muscular do Braço
(CMB), Área Muscular do Braço (AMB), Musculo Adutor do
Polegar (MAP) e Circunferência da Panturrilha (CP). Estas
medidas foram realizadas e classificadas de acordo com
os métodos classicamente descritos. As variáveis numéricas
foram descritas como média e desvio padrão (DP) e as
categóricas em número de indivíduos e percentual. Para a
comparação das variáveis antropométricas foi utilizado o teste
T estudant, considerando o nível de significância α=0,05.
Resultados: Dos 40 pacientes avaliados, 55% eram do sexo
masculino, 70% na faixa etária de 18 a 59 anos. Através da
Triagem de Risco Nutricional 22,5% apresentavam-se em
risco nutricional. Em relação ao motivo das internações as
doenças crônicas apresentaram um percentual de 45%. A
comparação dos dados antropométricos pelo sexo, mostrou
que a DCT apresentou valor significativo, sendo menor no
sexo masculino. Pela faixa etária, o MAP foi à medida que
apresentou valor significante, onde os idosos apresentaram
os menores valores. Na comparação das medidas nos
dois momentos, todas as variáveis apresentaram medidas
reduzidas na segunda avaliação, porém as que apresentaram valores significativos foram o peso, IMC, AMB e MAP.
Discussão: Observa-se que a avaliação antropométrica
é de grande auxilio no acompanhamento dos pacientes,
pois ao longo da internação ocorrem alterações que levam
a mudanças dessas medidas que se não acompanhadas
passando despercebidas e dificultam o processo de recuperação e o tempo de permanência hospitalar. O estudo
também foi de grande importância para a instituição poder
identificar os riscos nutricionais da clientela, adotar um
instrumento de triagem nutricional e priorizar as medidas
que melhor atendem a população e seja de aplicabilidade
viável aos profissionais.

Introdução: Critérios para avaliar o estado nutricional
são importantes para identificar risco nutricional ou a
presença da desnutrição. Essas alterações relacionam-se
ao aumento da probabilidade de morbimortalidade, em
grupos vulneráveis como os usuários de Nutrição Enteral
Domiciliar (NED). Porém, ainda não há uma ferramenta
de avaliação que seja direcionada para indivíduos com
doenças crônicas, acamados e que fazem uso de via alternativa para a nutrição. Objetivo: Verificar se há concordância
na classificação do estado nutricional entre os métodos de
Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ASG) e o Índice
de Massa Corporal (IMC), com os critérios de Global
Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) em pacientes em
NED Métodos: Pesquisa transversal e prospectiva realizada
com usuários do Programa de Atenção às Pessoas com
Necessidades Especiais de Alimentação (PAN) na cidade de
Curitiba – PR. Em visitas domiciliares foram aferidos peso e
altura e, com o uso da impedância bioelétrica, foi possível
avaliar a massa livre de gordura (MLG) de cada participante de acordo com DEURENBERG et al, 1991. Além da
avaliação antropométrica, foi utilizado um questionário pré
estruturado para a coleta dos seguintes dados: sexo, idade,
doença de base, tempo de TNED, tipo de formulação administrada e peso usual. Para determinação do estado nutricional foram utilizados os três métodos de avaliação, GLIM,
ASG e IMC e foram comparados quanto ao diagnóstico de
desnutrição. Posteriormente, os dados foram analisados no
software SPSS® versão 22.0. A concordância entre os três
instrumentos de avaliação foi realizada por meio da associação de Pearson. O nível de significância utilizado foi de
5% (p<0,05). Resultados: Foram estudados 106 indivíduos
em uso de NED. A avaliação por GLIM classificou a maioria
dos indivíduos como desnutridos, 95,3%. Na classificação
do IMC 67% estavam desnutridos. Enquanto que na classificação da ASG apenas 55,7% dos participantes do estudo
estavam desnutridos. Na análise foi observado discordância
entre os instrumentos utilizados em relação ao diagnóstico de desnutrição (p=0,00). Discussão: A comparação
entre os instrumentos de avaliação do estado nutricional
demonstrou que não há concordância entre os resultados,
o que pode ser justificado pelo fato de que cada um dos
instrumentos considera diferentes dados para diagnosticar
a desnutrição. No entanto, o instrumento de GLIM apontou
maior número de desnutridos. Ressalta-se a necessidade
de métodos direcionados para a avaliação nutricional de
indivíduos em TNED, fornecendo assim ferramentas ao
nutricionista que facilitem o diagnóstico nutricional deste
grupo em específico.

EP119
EXISTE CONCORDÂNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL POR GLIM, AVALIAÇÃO SUBJETIVA
GLOBAL E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL NOS PACIENTES
EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR?
APRESENTADORES: KENIA FONTANA LEPRE; RAPHAELA PIAZZA
DA CRUZ DE CARVALHO; EMILAINE FERREIRA DOS SANTOS;
DAYANE CRISTINA DUDA BITTENCOURT; REGINA MARIA VILELA;
MARIA ELIANA MADALOZZO SCHIEFERDECKER.

EP120
FATORES ASSOCIADOS A AUTOAVALIAÇÃO DA SAÚDE
EM IDOSOS HOSPITALIZADOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), CURITIBA - PR BRASIL.
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APRESENTADORES: MONIZE NASCIMENTO RABELO; THAYNÁ BRUNELLE SOUZA CARVALHO; CLARA CECÍLIA RIBEIRO
DE SÁ; EVELYN OLIVEIRA MATEUS; DIVA ALIETE DOS SANTOS
VIEIRA.

EP121
FATORES RELACIONADOS AO ESTADO NUTRICIONAL DE
PACIENTES COM DISTÚRBIOS DO APARELHO GASTRINTESTINAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.

APRESENTADORES: JAQUELINE ALMEIDA GUIMARAES BARBOSA; VANDERLEI COSTA VILELA; PAULA GRACIELLE ALVES SILVA;
MHAYARA CARDOSO DOS SANTOS; LARIZA EMANUELE ALCANTARA FERREIRA; ANNY LEAL GOTSCHALG.

Introdução: A autoavaliação da saúde é considerada um
indicador relevante para a avaliação do estado de saúde
dos indivíduos, sobretudo dos idosos, pois está associada
a medidas preditivas de incapacidade, morbidade e
mortalidade. A percepção do estado de saúde pode ser
avaliada por diferentes instrumentos e a autoavaliação da
saúde, obtida por meio de uma única questão, tem sido
amplamente utilizada em inquéritos de saúde. Objetivo:
Avaliar fatores associados a autoavaliação da saúde em
idosos hospitalizados. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, de caráter descritivo, que avaliou 50 indivíduos idosos, de ambos os sexos, com idade entre 61 a 98
anos, internados na clínica medica e cirúrgica do Hospital
Universitário de Lagarto/SE (HUL), durante o período de
dezembro de 2018 a janeiro de 2019. A autoavaliação
da saúde, foi obtida a partir da descrição do paciente
sobre o seu estado de saúde como “excelente ou bom”,
“ruim ou péssimo”. O estado nutricional foi avaliado
por meio da aplicação da Mini Avaliação Nutricional
(MAN). Foram investigadas a associação da autoavaliação da saúde com os seguintes fatores: presença de
doenças crônicas, sexo, idade, escolaridade, estado
civil, local de residência, estado nutricional, mobilidade,
independência alimentar e uso de três ou mais medicamentos. Para avaliar a relação entre a autoavaliação
de saúde e a presença desses fatores, utilizou-se o teste
qui quadrado. O nível de significância adotado foi p <
0,05. Esse estudo obteve aprovação do comitê de ética
em pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (Parecer
nº 3.029.299). Resultados: O presente estudo observou
que 64% dos pacientes avaliaram sua saúde como ruim
ou péssima. Observou-se associação entre a autoavaliação da saúde como “ruim ou péssima” e a presença de
Diabetes Melittus (p=0,006), comprometimento da mobilidade (p=0,010), presença de desnutrição (p=0,001),
dependência alimentar (p=0,003) e uso de três ou mais
medicamentos (p=0,022). Discussão: A autoavaliação
da saúde associou-se ao estado nutricional, presença
de morbidade, uso de polifarmácia e limitações físicas
em idosos hospitalizados. Desse modo, são necessárias
mudanças nos sistemas de saúde, como o estabelecimento de estratégias preventivas para a redução no uso
de medicamentos e melhores condições para a promoção
de hábitos de vida saudáveis que proporcionem maior
qualidade de vida e bem-estar aos idosos.

UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Objetivo: Avaliar fatores relacionados ao estado nutricional
de pacientes com distúrbios do aparelho gastrintestinal.
Métodos: Estudo observacional, transversal. Todos os
pacientes internados na unidade de distúrbios gastrintestinais de um hospital público de alta complexidade foram
avaliados quanto a presença de fatores que podem afetar
seu estado nutricional como diagnóstico de internação, dieta
prescrita e aceitação da mesma (inferior ou superior a 50%
do habitual), perda de peso percentual, presença de sintomas
gastrintestinais, capacidade de deambulação, e presença de
infecção. Foi avaliada a circunferência da panturrilha e coletados dados como sexo, idade e tempo de internação para
caracterização dos participantes. Resultados: Participaram
do estudo 15 pacientes, com idades entre 24 e 88 anos,
sendo 20% idosos. A maioria era do sexo feminino (60%) e
tinham entre 5 e 10 dias de internação (53,3%). Dentre os
diagnósticos de internação prevaleceram o câncer (46.6%)
e doença inflamatória intestinal (26,6%). A maioria (60%)
estava com dieta livre, sendo que 46,6% afirmaram redução
da ingesta habitual (inferior a 50%) e havia perdido mais
de 10% do peso habitual. Quanto à presença de sintomas
gastrintestinais, prevaleceram náuseas e vômitos (33,5%),
diarreia (26,6%) e disfagia (20%). Além disso, 13,3% afirmaram inapetência, 6,6% queimação, 6,6 dor abdominal.
Dentre os participantes, 46,6% estavam com medida de
circunferência da panturrilha abaixo do considerado normal,
sendo que 53,3% afirmaram deambular, 33,3% estavam
acamados, havendo 13,3% de cadeirantes. A maioria
(53,3%) tinha algum processo infeccioso. Discussão: Os
resultados mostraram alta prevalência de sinais e sintomas
gastrintestinais que impactam no estado nutricional, bem
como de redução da ingestão habitual e perda de peso.
Soma-se a isso o fato de encontrarem-se em situação de
catabolismo inerente aos processos infecciosos e inflamatórios. Cabe pontuar a possibilidade de haver ainda influências
de fatores psicológicos relacionados ao fato de estar com
doença grave e hospitalizado, o que requer novas investigações. O percentual significativo de pacientes acamados pode
ter relação com o estado nutricional deficitário, salientando
que a imobilidade favorece a perda de massa muscular, dificultando ainda mais a deambulação. Conclusão: A nutrição
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é uma necessidade psicobiológica que quando afetada gera
repercussões em diversas outras, devendo merecer maior
atenção da enfermagem na prestação do cuidado. A ingesta
oral precisa ser constantemente monitorada e estimulada,
bem como os fatores que dificultam a ingestão e absorção
devem ser tratados a fim de evitar comprometimento do
estado nutricional. Além disso, a realização de atividade
física precisa ser considerada a fim de evitar o agravamento
da sarcopenia.

o ASG-PPP, 53% dos pacientes (n = 29) estavam desnutridos
(B + C). Houve correlação positiva entre valores de FPM
e valores de CMB (r=0,44/p=0,001) e a AMB (r=0,41/
p=0,002) nos pacientes. A FPM ficou abaixo do percentil 10
em 14% dos pacientes e abaixo do percentil 50 em 61% dos
pacientes. Não houve diferenças significativas entre pacientes
desnutridos e bem nutridos em relação à FPM, mas todas
as medidas antropométricas foram maiores em pacientes
classificados como bem nutridos (ASG-PPP A). Conclusão:
Observou-se uma associação significativa entre a FPM e as
medidas antropométricas, mas não com a ferramenta de
avaliação subjetiva global (ASG-PPP).

EP122
FORÇA DE PREENSÃO MANUAL, DADOS ANTROPOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL EM PACIENTES
COM CÂNCER DE PULMÃO E GASTROINTESTINAL.

EP123
IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA NO
PACIENTE IDOSO: IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

APRESENTADORES: SILVIA MARIA CUSTÓDIO DAS DORES; SÉRGIO GIRÃO BARROSO; LAÍS DE SOUZA GOUVEIA MOREIRA;
KARLA THAÍS RESENDE TEIXEIRA.

APRESENTADORES: CHRISLAYNE BARBOSA BISPO1; LAYLA DOS
SANTOS RIBEIRO1; ANA LILIA SOUSA GAMA2; MONIQUE TAVARES
DE JESUS2; NARA NAYANE BRITO MENEZES2; CAROLINA CUNHA
DE OLIVEIRA2.

UFF, NITERÓI - RJ - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é um fator de risco independente
para redução da força muscular e do status funcional em
pacientes com câncer. A força de preensão manual (FPM)
pode ser uma ferramenta de triagem confiável para o risco
nutricional e a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo
Paciente (ASG-PPP) permite avaliação rápida do estado
nutricional e identificação de sintomas de impacto nutricional.
Objetivo: Investigar a associação de FPM, medidas antropométricas e ASG-PPP em pacientes oncológicos. Métodos:
Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de
câncer de pulmão e do trato gastrointestinal, acompanhados
no ambulatório de oncologia de um Hospital Universitário.
Utilizou-se medidas antropométricas, a ferramenta da
ASG-PPP e a FPM para obtenção do diagnóstico nutricional.
A FPM foi medida na mão dominante com um dinamômetro
Jamar digital. Foi considerado como indicador de redução
da força muscular os valores inferiores ao percentil 10 para
homens e para mulheres em diferentes faixas etárias (Schlussel
et al.; 2008). Em relação à ASG-PPP, o estado nutricional foi
classificado em A se o paciente estava bem nutrido, em B se
o paciente estava moderadamente nutrido ou apresentava
risco de desnutrição e em C se o paciente estava gravemente
desnutrido. As categorias B e C foram consideradas desnutridas neste estudo. Peso, estatura, índice de massa corporal
(IMC), dobra cutânea tricipital, circunferência do braço e
da panturrilha foram também analisados. Resultados: A
amostra foi composta por 54 pacientes, sendo a maioria do
sexo masculino (n = 31, 57,4%). A neoplasia mais observada
foi o câncer gastrointestinal (81,4%). A média do IMC foi
de 23,45 ± 5,13, classificada como amostra eutrófica. O
baixo peso (IMC <18,5) foi observado em 13,2%. Segundo

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE, ARACAJU - SE
- BRASIL; 2. CENUT, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A desnutrição hospitalar é multifatorial e a idade
avançada é um dos fatores que mais contribuem para a
incidência deste estado nutricional, associada ao tratamento
com múltiplas drogas, quimioterapia, radioterapia, cirurgias,
saúde bucal, entre outros. Além da triagem nutricional e
consumo alimentar, a avaliação antropométrica torna-se
imprescindível na identificação da desnutrição. Objetivo:
Avaliar o estado nutricional pacientes idosos através da
antropometria. Métodos: Trata-se de um estudo transversal
descritivo, realizado em hospital privado, com pacientes
idosos, de ambos os sexos em uso de terapia nutricional,
no período de janeiro a junho de 2019. Foram coletadas as
seguintes medidas antropométricas: Circunferência do braço
(CB), Circunferência muscular do braço (CMB), Circunferência da panturrilha (CP), Dobra cutânea tricipital (DCT) e
Dobra cutânea subescapular (DCSE). Em seguida analisou-se
percentual de adequação através valores de referência do
NHANES III. Através destas medidas realizou-se a estimativa
de peso e altura por meio das equações de Chumlea et al.
1985 e 1984, respectivamente. Os dados foram tabulados
e analisados pelo Excel® 2010 e analisados estatisticamente, com resultados expressos em percentuais, média e
desvio padrão. Resultados: A amostra foi composta por 67
pacientes, 55,22% do sexo masculino com idade média de
77,29 ± 22,57 anos. Em relação a classificação do IMC, a
média foi de 21,43± 4,49 Kg/m² de acordo com os pontos
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de corte estipulados por Lipschitz 1994, encontram-se em
baixo peso. No que concerne ao tipo de terapia nutricional,
destacou-se a enteral (65,67%). No análise do percentual
de adequação das circunferências (CB e CMB), observou
que a amostra masculina apontou desnutrição leve (84,80 e
83,45%), já a feminina, classificou-se como eutrofia (98,36
e 105,56%). A circunferência da panturrilha apresentou
uma média geral de 28,48 ± 4,34 cm classificando como
desnutrição. Ao analisar o percentual de adequação da
DCT, verificou-se que o público feminino apresentou maior
depleção, com cerca de 82,96% (desnutrição moderada)
e masculino com cerca 103,7% (eutrofia). Discussão: A
avaliação antropométrica é uma da etapas relevantes para
assistência nutricional, ajuda na aferição de problemas nutricionais, na determinação de seu prognóstico e na resposta ao
seu tratamento. A CMB avalia a reserva de tecido muscular.
Já a CP é considerada a medida mais sensível de avaliação
em idosos, devido a modificações que ocorrem durante o
processo de envelhecimento. A DCT é bastante utilizada em
prática clínica para avaliação da gordura subcutânea. Com
base nos dados obtidos foi possível entender que o IMC é
sensível como único parâmetro para identificar a desnutrição,
sendo importante avaliar as outras medidas antropométricas
para analisar se o percentual de massa muscular e gordura
subcutânea estão entre os limites de normalidade e com
isso estabelecer um diagnóstico nutricional preciso nesta
população.

um estudo quantitativo, descritivo, transversal, retrospectivo.
Os indicadores de TNE do serviço de nutrição e dietética do
hospital foram obtidos por meio de planilhas de Excel preenchidas diariamente. A frequência de ocorrência de diarreia
e constipação intestinal foram verificadas num intervalo de
cinco meses (fevereiro à junho de 2019) das três unidades
de terapia intensiva (UTI), sala vermelha, observação 3 e a
enfermaria de reabilitação e/ou desospitalização. Utilizou-se
os parâmetros do ILSI - International Life Sciences Institute
do Brasil para adequação dos indicadores, como Frequência
de episódios de diarreia: <10% e Frequência de episódios
de constipação intestinal: <20%. Resultados: As unidades
possuíam média mensal de pacientes que variou entre 51,3
a 57,6 pacientes. Em se tratando de diarreia, nas UTIs, sala
vermelha e enfermaria os indicadores ficaram dentro dos
parâmetros de normalidade em todos os meses coletados,
já na observação 3 nos meses de fevereiro, abril e junho
os valores se encontravam acima da taxa de normalidade,
com os respectivos indicadores: 14,6%; 10,6%; 32,55%.
No tocante aos indicadores da constipação, este ficaram
dentro do recomendado pelo ILSI. Discussão: Com relação
a diarreia, vale destacar que sua ocorrência foi presente e
pode estar associada ao tratamento medicamentoso, quadro
clínico do paciente, bem como quadros de infecções e não
somente a questões específicas da TNE. No que se refere
a constipação intestinal, acredita-se que pode ter ocorrido
uma subnotificação, ainda presentes pelos profissionais de
saúde. É possível concluir que a utilização de indicadores de
qualidade pelo serviço de nutrição viabiliza uma melhoria
na assistência em saúde do paciente e consequentemente
proporciona ferramentas para melhor manejo nutricional,
bem como nos ajustes e padronizações dos protocolos da
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN).

EP124
INDICADORES DE QUALIDADE DE TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL PARA PACIENTES CRÍTICOS EM UM HOSPITAL
DE REFERÊNCIA EM TRAUMA EM FORTALEZA – CEARÁ
APRESENTADORES: ANDRESSA FREIRE SALVIANO; ANA MYKAELE
DANTAS PATRÍCIO; ÍTALO GOMES DE SOUZA; KELLY DA SILVA SALES; THAYNAN DOS SANTOS DIAS; RAQUEL PESSOA DE ARAÚJO;
RICARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA; SÂMIA LOPES DA COSTA.

EP125
INFLUÊNCIA DO RISCO NUTRICIONAL E DO IMC SOBRE O
TEMPO DE INTERNAMENTO DE PACIENTES CIRÚRGICOS
APRESENTADORES: JANATAR STELLA VASCONCELOS DE MELO
ME MPOMO; CELINA DE AZEVEDO DIAS; PATRÍCIA BRAZIL PEREIRA COELHO; NATHALY ESPERIDIÃO DE MELO; JAÍNE TEIXEIRA
BEZERRA

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Uma das vias principais de nutrição em pacientes
gravemente enfermos é a Terapia de Nutrição Enteral (TNE),
principalmente quando há o comprometimento do trato
gastrointestinal e/ou incapacidade de alcançar as necessidades nutricionais pela via oral; no entanto, frequentemente
está associada a efeitos adversos. Os indicadores em saúde
têm como finalidade melhorar a assistência ao paciente,
diminuir custos e estabelecer estratégias para otimização do
serviço. Objetivo: verificar a adequação da frequência de
episódios de diarreia e constipação intestinal em pacientes
em terapia nutricional enteral num hospital de referência em
trauma na cidade de Fortaleza - CE. Métodos: Trata-se de

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES (HUPAA/UFAL), MACEIÓ - AL - BRASIL.
Introdução: A intervenção nutricional precoce é eficaz
na redução das complicações pós-operatórias, tempo de
permanência hospitalar e redução da taxa de mortalidade
de pacientes cirúrgicos. As ferramentas de triagem nutricional
devem ser utilizadas na admissão hospitalar com o intuito
de detectar precocemente aqueles que estão em maior risco
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para desfechos clínicos associados ao estado nutricional.
Objetivo: Verificar a influência do risco nutricional e IMC
sobre o tempo de internamento de pacientes cirúrgicos de um
hospital universitário. Métodos: Estudo de acompanhamento
longitudinal, realizado no Hospital Universitário Professor
Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas (Hupaa/
Ufal), no período de Abril à Junho 2019. A coleta de dados
foi realizada através da obtenção dos registros em prontuário
eletrônico de dados referentes ao (à): Variáveis Sócio demográficas; Tempo de internamento; Medidas antropométricas
e Risco nutricional obtido a partir de formulário padronizado
da Unidade de Nutrição Clínica por meio da ferramenta
NRS-2002. A análise estatística foi realizada no SPSS versão
13.0. As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade de distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Na
descrição das proporções, a distribuição binomial foi aproximada à distribuição normal, pelo intervalo de confiança de
95%. Para verificação da associação estatística foi aplicado
o teste Exato de Fisher e o risco relativo utilizado como
medida de efeito. Adotou-se o nível de significância de 5%.
Resultados: A amostra foi composta por 103 pacientes,
com predomínio do sexo feminino (74,8%; IC95% 66,0-83,5),
média de idade e IMC de 50,1 anos (±14,0 DP) e 27 Kg/
m² (±5,4 DP), respectivamente; e mediana de tempo de
internamento de 3,5 dias (IQ: 2,0-12,0). O risco nutricional
esteve presente em 16,5% da amostra (IC95% 9,7-24,3), sendo
mais frequente em idosos (p=0,02). E também mostrou-se
associado com o tempo de internamento (p=0,01); e os
pacientes assim classificados apresentaram mais chances
de internação prolongada (RR: 2,68; IC95% 1,44-4,97). O
baixo peso segundo o IMC esteve presente em 11,8% da
amostra (IC95% 5,9 – 18,6), porém não mostrou associação
com o maior tempo de internação (p=0,18). Conclusões:
Diferentemente do observado através do uso da NRS-2002,
o IMC não apresentou impacto no tempo de internamento
de pacientes cirúrgicos. Recomenda-se a utilização rotineira
da NRS-2002 como medida de escolha para triagem em
pacientes no período pré-operatório.

O estado nutricional do paciente hospitalizado é importante
de ser acompanhado durante a internação, pois alterações
nesse poderão impactar na resposta ao tratamento. Assim,
a avaliação do estado nutricional é uma abordagem imprescindível para o acompanhamento desses indivíduos. Dentre
as ferramentas para avaliar o estado nutricional, destaca-se
a triagem nutricional, que precederá avaliação nutricional,
capaz de rastrear aqueles pacientes que precisam de maior
atenção nutricional. Alguns fatores no ambiente hospitalar
podem agravar alterações no estado nutricional, como
alterações nas medidas antropométricas e mudanças alimentares. Objetivo: Avaliar a presença do risco nutricional e a
associação com medidas antropométricas e aceitação da
dieta de pacientes hospitalizados. Métodos: Foram avaliados
pacientes de um hospital em Guarapuava/PR, com patologias relativas à cardiologia, oncologia, gastrenterologia,
doenças respiratórias, neurologia, traumatologia e cirurgias.
O risco nutricional foi avaliado por meio da NRS, 2002.
Foram comparados os pacientes com risco nutricional e sem
risco nutricional em relação a taxa metabólica basal (TMB),
gasto energético total (GET), circunferência do braço, prega
cutânea tricipital, musculo abdutor do polegar (MAP), índice
de massa corporal (IMC), circunferência da panturrilha e
a aceitação da dieta hospitalar. Resultados: Participaram
do estudo 220 pacientes, sendo 51,36% (n=113) do sexo
masculino, com média de idade 62,4+17,3. Verificou-se
que, a média da TMB e GET entre os pacientes que estavam
em risco nutricional e sem risco nutricional foi respectivamente
de 1256,4+146,6 vs kcal 1429,2+275,7 kcal (p<0,0001),
e 1812,2+391,2 kcal vs 2018,3 + 411,0 kcal (p<0,0001).
A média da circunferência do braço dos pacientes com
risco nutricional foi menor do que os sem risco, 25,64+4,8
(P=<0,0001) e 30,19+5,1 (P=<0,0001) respectivamente.
A prega cutânea tricipital variou de 10,0+6,7 (P=<0,0001)
em pacientes com risco e 14,89+5,8 (P=<0,0001) em
pacientes sem risco nutricional. O MAP também foi maior em
pacientes sem risco, 13,6+5,1 (P=<0,001) em pacientes
sem risco para 11,1+4,2 (P=<0,001) em pacientes com
risco. A média da circunferência da panturrilha foi 34,9+5
(P=<0,0001) para pacientes sem risco nutricional e
30,15+4,4 (P=<0,0001).O IMC entre os pacientes com
risco nutricional apresentou a média de 21,23+5 kg/m²
(P=<0,0001), já os sem risco nutricional 26,20+5,3 kg/m²
(P=<0,0001). Em relação à aceitação da dieta, os pacientes
com risco nutricional, referiram consumir entre 25-50% da
dieta ofertada 33% (n=34 ) ou 50-75% da dieta ofertada
35% (n=36) , já os pacientes sem risco nutricional alegaram
consumo superior e melhor aceitação sendo >75% da dieta
ofertada (44,9%) (n=40) ou entre 50-75% da dieta ofertada (31,2%) (n=35) Conclusão: Os pacientes com risco
nutricional apresentaram todas as medidas antropométricas
e aceitação da dieta inferior aos que estavam sem risco
nutricional.

EP126
INFLUÊNCIA DO RISCO NUTRICIONAL NAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS E ACEITAÇÃO DA DIETA EM
PACIENTES HOSPITALIZADOS
APRESENTADORES: MARIANA ABE VICENTE CAVAGNARI; DANIELLA GARCIA VIDAL RODRIGUES LEONEZ; EDUARDA KACZUK
REFOSCO; IZABELLE FLORENTINO DE OLIVEIRA; HELOÍSA DE
OLIVEIRA RIBAS; ELOISA BRANDALISE WIONZEK; DANYELLEN
STAUT GONÇALVES; DALTON LUIZ SCHIESSEL.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, GUARAPUAVA PR - BRASIL.
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EP127
NUTRIÇÃO ENTERAL DOMICILIAR: PERFIL DOS INDIVÍDUOS EM USO DE SONDA ENTERAL, MUNICÍPIO DE
TUBARÃO-SC.

resultados observados enfatizam à importância de cuidados
aos indivíduos usando NE, e reforça a necessidade dos
profissionais como nutricionistas, enfermeiros, médicos, entre
outros com o objetivo de minimizar desordem clínicas, nutricionais, complicações e doenças relacionadas, melhorando
prognóstico desses indivíduos. Bem como, disponibilizar
treinamentos para avaliar periodicamente e fornecer informações aos cuidadores para maior segurança e cuidado aos
usuários de Nutrição enteral domiciliar.

APRESENTADORES: KASSIANE MATHIOLA BACKES1; MORGANA
PRÁ2.

1. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA, TUBARÃO - BULGARIA; 2. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA, TUBARÃO
- SC - BRASIL.

EP128
NUTRIDIA BRASIL: AVALIAÇÃO DO CONSUMO
ALIMENTAR EM UM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM
CARDIOLOGIA

Introdução: A indicação da Terapia de Nutrição enteral,
via de acesso e tipo da dieta, normalmente acontece em
ambiente hospitalar, e quando a continuidade do tratamento
pode ser realizado em ambiente domiciliar, devem ser repassadas orientações para continuidade da terapia de nutrição
enteral domiciliar, visando uma melhor qualidade de vida
e autonomia para o indivíduo e familiares no seu lar. Por
ser uma terapia complexa e pela inexperiência do cuidador
ou familiar é necessária uma boa instrução por parte da
equipe interdisciplinar, e além disso o uso desta terapia no
ambiente domiciliar deve ser acompanhada pela equipe
interdisciplinar especializada formada pelo médico, fonoaudiólogo, enfermeiro e nutricionista, que são responsáveis
pelo zelo da saúde dos indivíduos e assistência completa,
através de visitas clínicas periódicas para reavaliação e evitar
complicações relacionadas a terapia. Objetivo: avaliar o
perfil dos indivíduos em uso de sonda enteral no município
de Tubarão. Métodos: trata-se de um estudo transversal,
observacional com análise de dados quantitativos, realizado no período março a abril de 2019. Foi realizado
avaliação do estado nutricional e avaliação da assistencia
familiar e profissional. Para análise dos dados utilizou-se
teste T-student. Resultados: a amostra foi composta por 11
indivíduos, houve predomínio do sexo feminino, o principal
diagnóstico associado ao uso de sonda enteral foram as
doenças neurológicas. Os familiares e cuidadores relataram
sentir-se seguros para manter os cuidados necessários com
esta terapia, após orietações que receberam no Hospital
antes da alta domiciliar. A via de acesso mais utilizada foi
a nasogastrica, e 90% doa avaliados usava exclusivamente
formula industrializada distribuidas pela secretaria de
saúde. A complicação mais relatada foi diarréia, em 40%
dos individuos. Nem todos os individudos avaliados recebiam
atendimento nutricional domiciliar, e quanto a avaliação
nutricional o IMC médio, foi de 18,58 ±2,96 kg/m², e todos
apresentaram diagnóstico nutricional de desnutriçãom entretanto os individuos que recebiam atendimento nutricional em
domicilio apresentaram estado nutricional melhor, ressaltando a importancia deste acompanhamento para melhorar
do estado nutricional com adequado aporte nutricional
através da terapia nutricional domiciliar.   Conclusão:Os

APRESENTADORES: RAFFAEL WILLDSON CASSIANO DA SILVA1;
SILVIA CRISTINA RAMOS GONSALES1; MARIA JOSÉ DOS SANTOS2; ANA MARGARET NASCIMENTO GOMES FARIAS SOARES2;
ISABELA CARDOSO PIMENTEL MOTA2; DANIEL MAGNONI2;
LENITA GONÇALVES DE BORBA2.

1. INSIRA EDUCACIONAL, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. INSTITUTO
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O aumento de morbimortalidade tem sido associado com a desnutrição hospitalar. Pacientes cardiopatas
com desnutrição calórica moderada ou grave apresentam
duas vezes mais risco de mortalidade onde a desnutrição está
relacionada a fatores tais como: baixa ingestão alimentar,
complicações relacionadas às doenças cardiovasculares,
idade avançada, perda ponderal involuntária. Objetivo:
Analisar o consumo alimentar e sua relação com a desnutrição hospitalar dos pacientes em tratamento clinico ou cirúrgico através do estudo NutriDia Brasil entre 2013 e 2015,
em hospital de cardiologia na cidade São Paulo. Métodos:
O Nutrition Day é um estudo internacional, multicêntrico,
de metodologia transversal, para traçar um retrato das
enfermarias em relação aos cuidados nutricionais. Realizado
através de questionário auto aplicável para os pacientes e
por coleta de dados de informações do prontuário médico
pelo nutricionista. Resultados: A amostra de conveniência
foi de 262 pacientes sendo 50,76% do sexo masculino,
com média de idade de 58,94 anos (±15,98), IMC médio
de 26,09 Kg/m2 (± 5,78), onde 97,71% se alimentavam
por via oral, 53,10% relataram perda de peso nos últimos 3
meses e 53,82%, relataram comer menos que o habitual na
semana anterior da internação. A maioria dos que perderam
peso nos últimos 3 meses não relataram redução da ingestão
alimentar habitual na semana anterior da internação. A
suplementação oral foi oferecida para 37,89% pacientes,
porém 59,54% necessitariam de terapia nutricional (oral ou
enteral), pois relataram consumo alimentar habitual entre
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0% e 50% da refeição principal pesquisada. Conclusão: O
baixo consumo alimentar relatado pelos pacientes pode ser
um fator influenciador para perda de peso e classificação
de risco nutricional e, consequentemente, desnutrição. Desta
forma, definir protocolos de avaliação de consumo alimentar
e conduta nutricional poderia minimizar a prevalência de
desnutrição hospitalar.

relataram fazer quatro refeições diárias (24,2%), seguidas de
5 e 6 refeições (21,5%), 3 refeições (18,2%), 7 refeições (9%)
e, por último, 2 refeições (6%). Vinte e sete dos 33 acadêmicos responderam realizar a ingestão do café da manhã
em casa 62,9%, 18,5% no trabalho, 3,7% no restaurante
e 14,8% referem não tomar. A maioria dos entrevistados
realizavam o almoço em casa 74%, 18,5% no trabalho e
7,4% no restaurante. Assim com o jantar foi referido que 37%
dos entrevistados comem em casa, 51,9% na faculdade e
11,1% referem não jantar. Discussão: A partir dos resultados
obtidos com a aplicação do R24h, observamos que existe um
desequilíbrio do consumo dos diferentes grupos alimentares
entre os acadêmicos, sugerindo que esta população necessita
de maiores informações sobre uma alimentação saudável.
Estes resultados podem estar associados com a frequência
de se realizar as refeições fora de casa e as dificuldades
de realizar boas escolhas alimentares. Contudo, torna-se
necessário e ideal repetir esta avaliação pelo menos três vezes
com os mesmos indivíduos, a fim de evitar possíveis vieses.

EP129
O RECORDATÓRIO DE 24H COMO INSTRUMENTO NA
AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS ACADÊMICOS DE UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR
APRESENTADORES: THAYZ RODRIGUES CHAGAS; CAROLINE
CEREZER SEBEN; TALIA BARBOZA; RAFAELLY VARNIER; JANIESLEY
LOMES RAMOS DA SILVA.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS, FOZ DO
IGUAÇU - PR - BRASIL.

EP130
PACIENTES PEDIÁTRICOS COM ATRESIA DE VIAS
BILIARES: A SUBNUTRIÇÃO AINDA É PREVALENTE?

Introdução: Para uma efetiva avaliação nutricional, a
verificação do padrão de consumo de alimentos de uma
população é essencial em muitas pesquisas de nutrição
humana, principalmente nos estudos epidemiológicos sobre
dieta e saúde. Devido ao alto custo conferido pela utilização
de técnicas mais apuradas, o Recordatório Alimentar de 24
horas (R24h) é um dos métodos mais utilizados para estimar o
consumo alimentar de indivíduos e grupos populacionais, de
fácil aplicação e consiste no levantamento e quantificação de
todos os alimentos e bebidas ingeridos nas 24 horas antecedentes à entrevista ou no dia anterior. A opção por referir
ao dia anterior parece facilitar a transmissão da informação
entre o entrevistador e o entrevistado. Objetivo: o objetivo do
trabalho foi aplicar o R24h como instrumento de avaliação
do consumo alimentar da população acadêmica, para a
avaliação da qualidade dos alimentos ingeridos e o local das
refeições. Métodos: Foi realizado a aplicação do R24h a
partir de uma amostra de 33 acadêmicos do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas de Foz do Iguaçu, no período
de 06 e 07 de junho de 2019. Com base nas informações
relativas aos tipos de alimentos ingeridos e local das refeições
foi possível elaborar cálculos para a avaliação dos resultados.
Resultados: No estudo foi observado um alto consumo de
frutas, doces e bebidas adoçadas (63,6%), alto consumo de
arroz (75,8%), sendo, 92% de arroz branco e 8% de arroz
integral, alto consumo de pão branco, 78,9% e 21,1% pão
integral. Adicionalmente, 54,5% relataram consumir salgados
como pão de queijo, empada, pão de batata; salgadinho
de pacote; bolacha salgada e macarrão instantâneo. Foi
observado, ingestão moderada de embutidos (21,2%)
como mortadela, presunto e hambúrguer e uma ingestão
pequena (12,1%) de pizza. A maior parte dos entrevistados

A P R E S E N TA D O R E S : A N A F L A V I A S O A R E S ; PAT R Í CIA ZAMBERLAN; MARIA APARECIDA CARLOS BONFIM.

INSTITUTO DA CRIANÇA - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A atresia de vias biliares (AVB) é uma doença
hepatobiliar progressiva, caracterizada por uma obstrução
inflamatória dos ductos biliares intra e extra-hepáticos, nos
primeiros meses de vida. A incidência varia de 1:8.000 a
1:18.000 nascidos vivos. Atualmente, a abordagem terapêutica consiste em restaurar o fluxo biliar por meio da portoenterostomia de Kasai. No entanto, o transplante hepático é
necessário para a maioria das crianças em algum momento da
vida. Crianças portadoras de AVB estão predispostas à subnutrição, devido às alterações no metabolismo de nutrientes,
ingestão inadequada e maior demanda energética. Por vezes
a condição nutricional é negligenciada no acompanhamento
destes pacientes. Como resultado, observa-se o aumento na
incidência de infecções, no tempo de internação hospitalar e
desfechos desfavoráveis no pós-operatório. Objetivo: Avaliar
o estado nutricional no momento da admissão hospitalar,
de crianças portadoras de AVB. Métodos: Estudo retrospectivo realizado em hospital pediátrico terciário que incluiu
crianças com diagnóstico de AVB internadas na enfermaria
de cirurgia pediátrica, no período de novembro de 2016 a
novembro de 2018. Para caracterização da amostra foram
consideradas as variáveis: sexo, idade, realização prévia
de cirurgia de Kasai e indicação a transplante hepático.
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Os dados antropométricos relativos ao peso, estatura e
circunferência braquial (CB) foram obtidos por avaliações
nutricionais realizadas nas primeiras 72 horas de internação, conforme sistematização de atendimento nutricional
da instituição. Tendo em vista a presença de ascite ou edema
nestes pacientes, a classificação do estado nutricional se
deu por intermédio do percentil de CB, sendo adotados
os referenciais de Frisancho. Para análise da estatura para
idade (E/I), foi adotado o escore Z (Z) seguindo os referenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006)
Os dados foram tabulados em planilha do tipo Excel® e
analisados descritivamente, tendo os valores expressos em
mediana e porcentagem. Resultados: A amostra totalizou
76 pacientes, sendo 43 do sexo feminino (56,6%) e 33 do
sexo masculino (43,4%). A mediana de idade, peso e estatura foi respectivamente de 8m4d, 6,74 Kg e 67 cm. Metade
dos pacientes havia sido submetida previamente a cirurgia
de Kasai e em 90,8% (n=69) dos casos houve indicação
de transplante hepático. Quanto ao estado nutricional,
57,9% (n=44) eram subnutridos, 38,1% (n=29) eutróficos
e apenas 0,7% (n=1) apresentava sobrepeso. Como indicador de subnutrição crônica, a baixa estatura para idade
foi encontrada em 42,1% dos pacientes (n=32). Conclusão:
A subnutrição ainda é uma condição muito prevalente entre
crianças portadoras de AVB. A avaliação do estado nutricional destes pacientes é imprescindível para direcionar a
terapia nutricional mais adequada, que deve ser precoce
visando minimizar déficits nutricionais e prevenir desfechos
pós-operatórios desfavoráveis.

nutricional, com riscos a agravos. O ganho de peso insuficiente tem sido considerado um fator de risco tanto para
a mãe, quanto para o concepto, por acarretar restrição do
crescimento intra-uterino, parto prematuro, baixo peso ao
nascer e aumento nas taxas de morbimortalidade perinatal e
materna. Por outro lado, o ganho de peso excessivo ocasiona
no feto macrossomia, asfixia ao nascer, obesidade, aumento
dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis e em
geral torna a gestação de alto risco com probabilidade de
evolução desfavorável. Objetivo: Traçar o perfil antropométrico de gestantes de risco, acompanhadas pela equipe
da residência multiprofissional, admitidas na maternidade
de um hospital de ensino do interior do Ceará, durante
o período de 01/04/2019 a 30/05/2019. Materiais e
Métodos: Trata-se de um estudo observacional quantitativo,
com uma amostragem de 85 gestantes as quais se prestou
assistência especializada em dietoterapia e realizou-se
avaliação antropométrica para a determinação do Índice de
Massa Corporal (IMC) por semana gestacional. O IMC foi
classificado segundo a tabela de ATALAH SAMUR,1997. Os
dados foram tabulados e analisados através do programa
Microsoft Office Excel 2013. Resultados: Verificou-se que
na amostra estudada 16,47% das gestantes apresentou
baixo peso, 29,41% peso adequado, 25,88% sobrepeso e
28,23% obesidade. Discussão: Destarte, concluímos que são
elevadas as prevalências de excesso de peso e obesidade a
nível hospitalar, ressaltando a necessidade não apenas de
dietoterapia específica para as determinadas patologias das
pacientes, bem como empenho do profissional Nutricionista
a fim de realizar reeducação nutricional a nível ambulatorial
e também no ambiente de internação hospitalar.

EP131
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE GESTANTES DE RISCO
ADMITIDAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO DO INTERIOR
DO CEARÁ.

EP132
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE IDOSOS ONCOLÓGICOS
ATENDIDOS À NÍVEL AMBULATORIAL EM UMA UNIDADE
DE ALTA COMPLEXIDADE, BELÉM/PA

APRESENTADORES: ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA
LINHARES1; TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA2; FRANCISCO
LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA2; GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA2; KELLE MARIA TOMAIS PARENTE2; ANTONIA DE MARIA MILENA
BEZERRA DE MENEZES2; ANA LAIS MARTINS DE ALCANTARA2;
MARIA MARIANE DO NASCIMENTO TEODOSIO2.

APRESENTADORES: LARISSA BEATRIZ VASCONCELOS SOUSA1;
RAYANNA LETÍCIA DOS SANTOS LEITE1; MARINA GORETH SILVA
DE CAMPOS1; SAMARA DA SILVA QUEIROZ1; FERNANDO VINÍCIUS FARO REIS2.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL - CE
- BRASIL., SOBRAL - CE - BRASIL; 2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL - CE - BRASIL, SOBRAL - CE - BRASIL.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO, BELÉM PA - BRASIL.

Introdução: Durante a gestação as necessidades nutricionais são aumentadas e um adequado estado nutricional é
essencial para a saúde da mãe, desta forma contribuindo
para um bom desenvolvimento do feto. Em decorrência
das intensas modificações fisiológicas e metabólicas da
gravidez, as gestantes se tornam susceptíveis à inadequação

Introdução: O envelhecimento tem íntima relação com a
carcinogênese, sendo mais comum o desenvolvimento de
câncer na população idosa. Os dois processos, um natural e
outro patológico, induzem alterações fisiológicas e metabólicas
que vão favorecer a perda de peso e alterações na ingestão
alimentar, causando risco nutricional e maior ocorrência de
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desnutrição no idoso oncológico. A desnutrição ocasiona
prognóstico desfavorável, menor adesão ao tratamento antineoplásico, maior risco de morbimortalidade, dentre outras
complicações. Nesse contexto, o diagnóstico nutricional
é importante para evitar o desenvolvimento dessa comorbidade. Objetivo: Diagnosticar o estado nutricional de
pacientes idosos oncológicos atendidos em nível ambulatorial. Métodos: Estudo transversal e retrospectivo, realizado
com dados secundários provenientes do atendimento no
ambulatório de nutrição de uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), em Belém/PA. Obteve-se
dados de 59 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos,
de ambos os gêneros, atendidos de janeiro a dezembro de
2017. Para diagnóstico nutricional utilizou-se as medidas
antropométricas referentes à primeira consulta do paciente,
tais como: Estatura, Peso atual, Peso seco, Peso usual, Circunferência do braço, Circunferência da panturrilha, Espessura
do músculo adutor do polegar, Prega cutânea tricipital,
Percentual de perda de peso e a Circunferência muscular
do braço. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel
versão 2013 e a análise estatística foi realizada com auxílio
do programa Bioestat 5.3 por meio do teste Qui-quadrado.
Em todas as análises foi considerado o nível de significância
de p <0,05. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética
em pesquisa, sob parecer número 1.842.444. Resultados:
O diagnóstico nutricional demonstrou prevalência de
desnutrição nas medidas de circunferência braquial (61%),
prega cutânea tricipital (44%) e circunferência muscular
do braço (54%), indicando depleção muscular e adiposa
(p<0,05). Contudo, o estado muscular também foi avaliado
pela circunferência da panturrilha e espessura do músculo
adutor do polegar, este último indicou 80% dos pacientes
com ausência de depleção (p<0,0001). Em 25% dos idosos
não foi possível aferir a circunferência da panturrilha devido
à presença de edema nos membros inferiores, não apresentando significância estatística (p=0,3711). Por fim, notou-se
relevante perda ponderal com prevalência de perda de peso
grave em 51% dos pacientes (p<0,0001). Discussão: O
estudo demonstrou prevalência de desnutrição nos idosos
oncológicos pela maioria dos parâmetros antropométricos
avaliados, sendo diagnosticada desde a primeira consulta,
demonstrando que esses pacientes já chegam ao serviço em
risco nutricional. Dessa forma, o tratamento ambulatorial se
apresenta como uma alternativa de intervenção para melhorar
a qualidade de vida dessa população e evitar agravamento do
estado nutricional, internação hospitalar e pior prognóstico.

SESPA, BELEM - PA - BRASIL.
Introdução: conhecer o perfil nutricional e social de
pacientes portadores de HIV/AIDS é o primeiro passo para
traçar um planejamento nutricional ,pois a alimentação
adequada é garantia da melhora da resposta imunologica
desses pacientes .Sendo o objetivo desse estudo avaliar o
estado nutricional dos pacientes portadores de HIV/AIDS
acolhidos em uma unidade de acolhimento e recuperação
nutricional em Belém. Métodos: Realizou-se um estudo
transversal com 549 portadores de HIV/AIDS no periodo
de dezembro de 2018 á junho de 2019 em uso de terapia
antirretroviral de ambos os sexos e com idades entre 18 á
75 anos,sendo utilizado os indicadores antropometricos de
peso e altura obitidos atraves de balança antropometrica
para calcular o indice de massa corporal dos pacientes e a
circunferêcia da cintura foi utilizado fita metrica. Resultados:
sendo a maioria do sexo masculino 72% e do sexo femenino
a amostra foi de 28% ,também ressaltamos que a maioria
desses usuarios vivem em municipios fora de Belém e tem um
baixo nível educacional ede renda ,a maioria vive de beneficios ,foi identificado que 77% estão com peso adequado,3%
apresentam sobrepeso e 20% estam desnutridos,já para a
circunferência da cintura foram identificados que 76,5% dos
individuos estam com obesidade visceral ,mesmo os pacientes
com peso adequado.

EP134
PERFIL ANTROPOMÉTRICO E NUTRICIONAL DE COLABORADORES DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NÃO HOSPITALARES NO ESTADO DE SERGIPE
APRESENTADORES: THAYNÁ BRUNELLE SOUZA CARVALHO1;
RAFAELA DE SIQUEIRA OLIVEIRA1; KARLA GABRIELLE SALES FERNANDES2; RAYLANE OLIVEIRA SOUZA1; MYLLIAN CRISTIE FONTES
SANTOS1; KELLY PROTÁSIO DE SOUZA1; AMANDA MEDEIROS
NUNES3; BÁRBARA MELO SANTOS DO NASCIMENTO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
3. NUTRICIONISTA, EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO,
ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: Uma alimentação balanceada em uma
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é fundamental
no que diz respeito à saúde e à produtividade do trabalhador, visto que interfere diretamente no desempenho
adequado das funções, bem como em riscos de acidentes
de trabalho. Tendo em vista, que a má alimentação pode
acarretar prejuízos ao estado nutricional dos colaboradores
e desencadear doenças cônicas não transmissíveis (DCNTs),
a conscientização acerca do assunto, gera preocupação

EP133
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE PACIENTES VIVENDO COM
HIV/AIDS
APRESENTADORES: LILIA DO SOCORRO BONFIM DA SILVA.
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com a saúde e qualidade de vida dos colaboradores.
Objetivo: Traçar o perfil nutricional e antropométrico
de colaboradores de UANs não hospitalares de Sergipe.
Métodos: Estudo transversal, realizado com 18 colaboradores de 03 (três) UANs não hospitalares de Sergipe.
Através de um questionário estruturado, foram coletados
dados sobre hábitos alimentares, perfil sociodemográfico,
presença de DCNTs, e prática de hábitos prejudiciais à
saúde. Para a avaliação do estado nutricional, realizou-se
as medidas antropométricas: peso, altura, circunferência da
cintura (CC), circunferência do braço (CB), circunferência
do pescoço, circunferência da panturrilha, e as pregas
cutâneas bicipital e tricipital quando aplicável. Para coleta
de dados, foram utilizados os seguintes equipamentos da
marca Avanutri: balança digital premium calibrada, adipômetro clínico, estadiômetro portátil e fita métrica. Para os
testes estatísticos foram aplicadas frequências relativa e
absoluta utilizando o software SPSS, versão 20.0. Resultados: A amostra foi composta por 18 funcionários, sendo
66,7% do sexo masculino e idade média 32,1 anos, com
desvio padrão de 9,94. Em relação ao uso de bebida
alcoólica 50% relataram ingestão; 77,8% não praticam
atividade física; 94,4% negaram a presença de hipertensão
arterial e de diabetes mellitus; 88,9% disseram não ter
dislipidemias e gastrite; 83,3% negaram ter depressão
ou ansiedade. Quanto aos hábitos alimentares, 72,2%
consideraram possuir alimentação saudável e consumirem legumes nas refeições. Enquanto, apenas 44,4%
relataram o consumo de frutas diariamente. Em relação
aos dados antropométricos, as médias de peso e IMC
foram 72,4kg e 26,3kg/m², respectivamente. As médias
(em cm) de CC, CB, CP e CPesc foram, respectivamente:
85,7; 30,7; 36,4 e 36,7. Dentre os colaboradores, 38,9%
apresentaram CC classificadas com risco para doenças
cardiovasculares. Dos parâmetros utilizados para avaliar
o estado nutricional encontrou-se que a prevalência é de
indivíduos eutróficos, sendo 44,4% pelo IMC e 50% pelo
cálculo de adequação da CB. Discussão: A não prática
de atividade física, bem como a ausência do consumo de
frutas diariamente podem estar contribuindo para o fato de
muitos colaborados apresentarem CC de risco. Apesar da
impossibilidade de estabelecer uma relação de causalidade
entre o resultado encontrado faz-se necessário orientar os
funcionários quanto a realidade de sua saúde e o impacto
dela no desenvolvimento das UANs.

CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - CENUTRI ALAGOAS,
MACEIÓ - AL - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED)
pode ser definida como assistência nutricional e clínica ao
paciente em seu domicílio por meio de uma equipe multidisciplinar. Tendo como objetivo recuperar ou manter o nível
máximo de saúde, funcionalidade, comodidade e qualidade
de vida do paciente, além de estar associada com redução
de custos assistenciais. Objetivo: Descrever o perfil clínico e
nutricional de pacientes em terapia nutricional domiciliar em
rede privada em Alagoas. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, o qual avaliou uma amostra de pacientes atendidos
em Terapia Nutricional Enteral Domiciliar. Realizou-se uma
análise descritiva para medir a frequência das variáveis em
estudo (idade, sexo, doenças de base, presença de úlcera por
pressão, vias de acesso e modo de administração da terapia
nutricional, estado nutricional e indicador de adequação
calórico-proteica). A tabulação dos dados foi realizada com
o auxílio do software Exel 2013 e suas análises através do
software Stata 2013, as variáveis qualitativas foram apresentadas em frequências relativas e as quantitativas em médias,
medianas, amplitude e desvios-padrão. Resultados: Foram
avaliados 17 pacientes em TNED, destes verificou-se que 58%
eram do sexo masculino e 41% do sexo feminino, com média
de idade de 75 anos (± 5,86) e amplitude de 5 a 100 anos.
Dentre as patologias de base, as doenças de maior prevalência
foram a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e sequela de
Acidente Vascular Cerebral (AVC), ambas com prevalência
de 17,65%. Além disso, 11,76% dos pacientes apresentam
Úlcera por Pressão (UPP). Destes pacientes 52,94% possuem
como via de alimentação a gastrostomia e 47,06 % a sonda
nasoenteral. Com relação ao estado nutricional 47,06% dos
pacientes encontram-se eutróficos, 47,06% desnutridos e
5,88% com excesso de peso. A média do Valor Energético
Total (VET) proposto foi de 1328 kcal/dia e a média proteica
proposta foi de 0,98 g/ kg/dia, ambos atingindo 100% das
necessidades médias estimadas, considerando necessidade
estimada vs. proposta para energia e proteína. Discussão:
Os dados apontam que a maioria dos pacientes atendidos
eram do sexo masculino, idosos, com idade média de 75 anos,
sendo a HAS e a sequela de AVC as doenças de base mais
frequentes nesse público. Com relação ao estado nutricional
a desnutrição apesar de ainda significativa tem apresentado
redução, considerando o monitoramento da assistência nutricional, através dos indicadores de qualidade.

EP135
PERFIL CLÍNICO E INDICADORES NUTRICIONAIS DE
PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR EM
REDE PRIVADA

EP136
PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PORTADORAS DE DIABETES MELITTUS TIPO 1 (DM1)
ASSISTIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS EM UMA
CIDADE DO INTERIOR DA BAHIA

APRESENTADORES: MEIRYELLEN DA SILVA CORREIA; NARITHANIA
DE SOUZA COSTA; JANIEL NOGUEIRA DE SOUZA.
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APRESENTADORES: ARABELLA VARJÃO DAMACENO VITAL;
MÔNICA BOMFIM SILVA; JULYANNE SANTOS RIBEIRO MOURA;
LARISSA RODRIGUES RIBEIRO; LUANA ALMEIDA SOUSA.

APRESENTADORES: SILVIA SILANNE XIMENES ARAGÃO1; RAÍSSA
DOS SANTOS LIBERATO DE SOUSA2; ROGERIANY LOPES FARIAS3; YVINA KARINE PARENTE CARNEIRO1; ELIZA BEATRIZ FARIAS
MENDES2; MARIA THAÍS DIAS MÁXIMO2; TAHINE HELEN SOARES
MENDES2; EDNA DA SILVA ABREU4.

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE ITABUNA, ITABUNA
- BA - BRASIL.

1. ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE
SABÓIA, SOBRAL - CE - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITARIO
UNINTA, SOBRAL - CE - BRASIL; 3. ESCOLA DE FORMAÇÃO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE SABÓIA, SOBRAL - CE - BRASIL;
4. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, SOBRAL - CE BRASIL.

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é um distúrbio metabólico
onde ocorre à destruição gradual das células beta pancreáticas produtoras de insulina, evoluindo para a deficiência
total na secreção deste hormônio. É um relevante problema
de saúde para toda sociedade mundial, atingindo qualquer
faixa etária e condições socioeconômicas. Objetivo: Avaliar
o perfil nutricional de crianças e adolescentes portadoras de
DM1 assistidas pela associação de diabéticos. Métodos:
Foram analisados dados de prontuários de pacientes com
idade entre 1 e 17 anos atendidos na associação de diabéticos de uma cidade do interior da Bahia, de ambos os sexos.
O diagnóstico nutricional foi realizado conforme preconizado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e avaliados
no software DietWin Personal® versão 2012. Tendo como
indicadores o peso, estatura e índice da massa corporal.
Resultados: Dos 25 prontuários analisados, 13 são do
sexo feminino e 12 do sexo masculino. Foi então observado
que 2,61% das crianças e adolescentes do sexo feminino
são eutróficas e 23% estão obesas. Sendo que sobrepeso
e obesidade grave representam 8% respectivamente. Não
foram identificadas pacientes com diagnóstico de desnutrição. No sexo masculino, representando 48% da amostra,
prevaleceram a eutrofia (75%), sendo que 17% encontram-se
com sobrepeso e 8% foram diagnosticados com obesidade.
Conclusão: Observou-se que os indivíduos que compunham a amostra não buscavam acompanhamento nutricional
a menos que o médico assistente ou enfermeiro encaminhasse, sendo que é de extrema importância a adoção de
hábitos alimentares saudáveis por indivíduos diabéticos como
medida relevante para o controle da doença e a prevenção
das complicações agudas e crônicas. Os resultados deste
estudo demonstram a importância da avaliação nutricional
e do acompanhamento mensal, visto que o percentual de
obesidade merece atenção na população estudada. Vale
salientar que com o acompanhamento do estado nutricional,
o profissional de nutrição pode articular as modificações
necessárias e um melhor tratamento nutricional e controle
glicêmico. Sendo importante a integração das famílias das
crianças e adolescentes, portadores de diabetes, no planejamento e implementação deste cuidado.

Introdução: As mudanças decorrentes no estilo de
vida e nos hábitos alimentares devido a urbanização
e modernização acarretaram em consequências como
o aumento nos índices de pessoas com obesidade e
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), atingindo
inclusive o público infantil. O Programa Saúde na Escola
(PSE), um programa intersetorial que visa a integração e
articulação entre saúde e educação por meio de ações de
promoção, prevenção e atenção à saúde dos alunos da
rede pública, tendo com uma de suas ações a avaliação
antropométrica dos escolares e a classificação do estado
nutricional. Objetivo: Avaliar o estado nutricional dos
escolares do ensino público em um município da zona
Norte do Estado do Ceará. Métodos: Trata-se de um
estudo retrospectivo de caráter descritivo e abordagem
quantitativa. As informações foram coletadas dos relatórios do PSE gerado pelos Centros de Saúde da Família
(CSF), que são responsáveis pela avaliação antropométrica e classificação do estado nutricional, no período de
agosto a dezembro de 2018. Resultados: A amostra foi
composta por 47 escolas da rede pública, matriculados
no total de 29015 alunos, mas apenas 17839 (61,48%)
escolares foram avaliados. O estado nutricional dos
pacientes avaliados foram classificados de acordo com
seu índice de massa magra (IMC) e divididos em 5 grupos:
Magreza acentuada 122 (0,68%), Magreza 686 (3,84%),
Eutrofia 14.428 (80,87%), Sobrepeso 1467 (8,22%),
Obesidade 1136 (6,36%). Discussão: Diante das informações, nota-se um resultado satisfatório, considerando
que a grande maioria dos escolares encontra-se com seu
estado nutricional adequado, no entanto, ressaltasse a
preocupação com os índices de escolares acima do peso,
uma soma de 14,58%, no qual estão mais suscetíveis
a adquirir DCNT. A análise do estado nutricional dos
escolares permite o planejamento de intervenções de
acordo com as necessidades do público com o intuito
de prevenir doenças, promover saúde, garantir melhorias na qualidade de vida dos alunos, reduzindo riscos
e custos ao Estado.

EP137
PERFIL NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO PROGRAMA
SAÚDE NA ESCOLA DA ZONA NORTE DO ESTADO DO
CEARÁ
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EP138
PERFIL NUTRICIONAL DE GESTANTES ACOMPANHADAS
EM UM AMBULATÓRIO DE ALTO RISCO DE UM HOSPITAL
PÚBLICO

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: As Lesões por Pressão (LPPs) são um problema de
saúde pública e sua associação com estado nutricional pode
interferir no curso clínico dos pacientes, sendo a desnutrição
um fator de risco para desenvolvimento da mesma. Objetivo:
Avaliar o perfil nutricional de pacientes portadores de Lesão por
Pressão (LPP) submetidos à terapia nutricional domiciliar em
Fortaleza (Ceará). Métodos: Trata-se de um estudo de caráter
transversal, analítico e retrospectivo, realizado a partir de coleta
de dados das fichas de atendimento nutricional domiciliar
de pacientes na cidade de Fortaleza. A população total de
pacientes avaliados foi constituída de 40 indivíduos dos quais
37,5% apresentaram LPP, dentre eles 53,3% eram homens e
46,6% eram mulheres. A análise do estado nutricional se deu
através dos parâmetros de IMC da OMS (2000) para os indivíduos adultos e da OPAS (2002) para os idosos. O diagnóstico
pela adequação da circunferência de braço baseou-se em
Frisancho (1990) para adultos e em Phillips & Burr (1984) para
os idosos. Resultados: Segundo o IMC, 73,3% dos indivíduos
com LPP foram classificados como desnutridos, 13,3% como
eutróficos e 13,3% como sobrepeso. Entre as mulheres 71,42%
estavam abaixo do peso ideal e 28,57% com sobrepeso.
Entre os homens 62,5% estavam com baixo peso e 37,5%
eutróficos. Já segundo a adequação da CB, a desnutrição
esteve presente em 40% dos pacientes, a eutrofia em 33,4%
e estavam acima do peso 26,6% dos pacientes. Discussão:
A maioria dos pacientes com LPP eram desnutridos (73,3%),
demonstrando uma relação entre o estado nutricional e LPP.
Esta relação deve ser levada em consideração no cuidado ao
paciente, sendo necessário um acompanhamento interdisciplinar a fim de conduzir uma melhor prevenção e tratamento
da LPP, reduzindo assim os custos, o tempo de tratamento e
melhor qualidade de vida do paciente. Dessa forma a equipe
de nutrição deve manter o monitoramento do perfil nutricional
desses pacientes para que sua conduta nutricional possa ser
conduzida de forma mais eficaz e efetiva na resolução de suas
principais condições clínicas.

APRESENTADORES: JULIANNE CIBELE RODRIGUES DA SILVA1;
RAQUEL DE ARRUDA CAMPOS BENJAMIM1; THAYANNE BRECKENFELD MENESES1; FERNANDA DAYANA DA SILVA DIAS1; DALILA
FERNANDES BEZERRA1; TACIANA IRACEMA DA SILVA2; AMANDA
MOREIRA DE ANDRADE SILVA3; GLAUCIA QUEIROZ MORAES3.

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PI - BRASIL;
3. HOPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: O estado nutricional (EN) de gestantes pode
exacerbar condições clínicas pré-existentes, acarretando
complicações para o binômio mãe-filho. Objetivo: Descrever
o perfil nutricional de gestantes acompanhadas em ambulatório de alto risco. Materiais e Métodos: Estudo transversal,
em gestantes atendidas no ambulatório de alto risco, de um
hospital público em Recife-PE, durante o período de março
de 2017 a maio de 2018. O EN pré-gestacional foi classificado pelo Índice de Massa Corporal (IMC), segundo a
classificação da Organização Mundial de Saúde. Os dados
foram analisados através dos softwares Excel 2010 e SPSS
20.0, utilizando medidas de tendência central, sendo média,
porcentagem e desvio padrão. Resultados: Foram avaliadas
61 pacientes, com média de idade 30,2±6,01 anos e de
idade gestacional 24,8±8,56 semanas. Com base na classificação do IMC pré-gestacional, o excesso de peso apresentou
maior prevalência (73,7,1%), seguido pela eutrofia (23%)
e baixo peso (3,3%). Foi observada a média de ganho de
peso de 6,72±5,09 quilos. No que diz respeito às patologias encontradas, destacam-se Diabetes Mellitus gestacional
(39,3%), excesso de peso (37,7%), síndromes hipertensivas
(6,6%), baixo peso (4,9%) e outros (11,6%). Conclusão: O
excesso de peso pré-gestacional é um dos fatores que elevam
o risco obstétrico. A prevalência de patologias associadas à
gestação aponta a importância do planejamento familiar e
da inserção do nutricionista no contexto gestacional, desde
o período pré-concepcional até o puerpério.

EP140
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES COM O DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL DE UM
HOSPITAL DO ESTADO DO CEARÁ

EP139
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTE PORTADORES DE
LESÃO POR PRESSÃO EM TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR

APRESENTADORES: FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA; GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA; EDNA DA SILVA ABREU; TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA; ANA CAROLINA MARINHO
FERREIRA; KELLE MARIA TOMAIS PARENTE; ÉLCIA MARIA MENDES
PORTELA; ANTONIA DE MARIA MILENA BEZERRA DE MENEZES.

APRESENTADORES: AMANDA DE ALMEIDA CAMPELO; ANA
MARY VIANA JORGE; LUÍS FELIPE VIANA CORREIA; JOAO VITOR
VIANA CORREIA; LUIS EDUARDO CAMPOS ARAÚJO; YHANASHA
ANDRADE MOREIRA MONTEIRO MARTINS.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL CE - BRASIL.
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Introdução: O Acidente Vascular Cerebral - AVC constitui a
segunda maior causa de morte no mundo, segundo dados
da Organização Mundial da Saúde, apresentando altos
níveis de morbimortalidade. O AVC pode se manifestar
de forma isquêmica ou hemorrágica, e entre as limitações
que acometem os indivíduos que não vierem a óbito pela
patologia, encontram-se as incapacidades funcionais que
se apresentarão como provisórios ou permanentes. As principais condições de risco para o AVC são divididos em não
modificáveis e modificáveis. Neste último, a alimentação e
hábitos de vida apresentam-se como fatores preponderantes
para a prevenção. Objetivos: Conhecer o perfil nutricional
de pacientes diagnosticados com acidente vascular cerebral
internados em um hospital de ensino na região norte do
estado do Ceará. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa. Foram avaliados 72
pacientes, com idade entre 19 e 83 anos, de ambos os sexos,
que deram entrada no setor da emergência com histórico de
AVC, entre os meses de janeiro e maio de 2019. A coleta
de dados se deu através da aplicação do instrumento de
triagem nutricional Nutritional Risk Screening (NRS 2002),
aplicado nas primeiras 48 horas de admissão, com o intuito
de identificar precocemente o risco nutricional. Resultados:
Após a coleta de dados pode-se dizer que 73,6% (n=53)
era do sexo masculino e 26,4% (n=19) do sexo feminino,
em relação a idade 86,11% (n=62) adulto e 13,88 (n=10
idoso) com uma idade média de 42,19±. Já em relação
a NRS 2002 verificou-se que 55,55% (n=40) estava com
pontuação ≥3 classificado em risco nutricional e 44,44%
(n=32) estava com pontuação ≤2 classificado sem risco
nutricional. Discussão: A triagem nutricional mostrou-se
uma ferramenta efetiva para o reconhecimento de pacientes
hospitalizados com risco de desnutrição, promovendo subsídios para uma terapia nutricional mais positiva e direcionada
com a finalidade de amenizar os agravos que a desnutrição
pode ocasionar a esses pacientes, contribuindo para um
bom desfecho clínico.

Introdução: A desnutrição hospitalar é um problema de
saúde pública e está associada ao aumento significativo de
morbidade e mortalidade. A fim de minimizar essa situação, a
assistência nutricional hospitalar tem sido empregada. Métodos
validados de triagem nutricional identificam pacientes que se
encontram em risco nutricional enquanto que ferramentas de
diagnóstico nutricional são eficazes na identificação do grau
de desnutrição do paciente avaliado para que estratégias
nutricionais sejam realizadas. Objetivo: Descrever o perfil
nutricional de pacientes internados em um hospital privado
de uma capital do Sul do Brasil. Métodos: Estudo de caráter
observacional, transversal e retrospectivo. Foram coletados
dados nos prontuários dos pacientes internados no período
de janeiro a junho de 2019 sobre sexo, idade, peso, estatura,
tempo de internamento, resultado da triagem NRS 2002 e
da Avaliação Subjetiva Global (ASG). A ASG foi aplicada
apenas nos pacientes que apresentaram risco nutricional
segundo a NRS 2002. A análise de dados foi realizada
através do programa SPSS versão 22.0 e os resultados foram
descritos por mensuração de tendência central e dispersão.
Resultados: No período de seis meses, 75% (n=1987) dos
pacientes admitidos no hospital foram triados, sendo 59%
(n=1167) dos pacientes do sexo feminino e 41% (n=820) do
sexo masculino, com média de idade de 58,2 ± 21,5 anos
e 5,3 ± 5,8 dias de internamento. Conforme preconizado,
97% (n=1930) dos pacientes foram triados nas primeiras
48 horas, sendo 72% (n=1437) nas primeiras 24 horas.
Observou-se que 13% (n= 285) dos pacientes apresentaram
risco nutricional segundo a NRS 2002. A ASG evidenciou que
61% (n=175) apresentaram risco nutricional, 29% (n=82)
estavam moderadamente desnutridos, 8% (n=23) gravemente
desnutridos e 2% (n=5) bem nutridos. Conclusão: O perfil
de pacientes internados neste hospital privado demonstrou
baixo percentual de risco nutricional. Entretanto, dentre os
pacientes com risco nutricional, a desnutrição esteve presente
em importante parcela da população. Diagnosticar, tratar e
monitorar o estado nutricional de pacientes internados pode
contribuir com menores riscos de complicações de saúde e
menores custos em saúde.

EP141
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
DE ACORDO COM A TRIAGEM NRS 2002 E A AVALIAÇÃO
SUBJETIVA GLOBAL EM UM HOSPITAL PRIVADO

EP142
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
E SEUS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS

APRESENTADORES: LARISSA MARJORIE CLAUDINO1; THAIS
REGINA MEZZOMO2; LARISSA MARINHO DUARTE3; LIDIANE
CRISTINA LUZZI3; THALITA PAULA TOSO3; ANA CRISTINA S. DE
OLIVEIRA NETTO3.

APRESENTADORES: EDUARDA KACZUK REFOSCO1; SILVANA
FRANCO1; HELOÍSA DE OLIVEIRA RIBAS2; IZABELLE FLORENTINO
DE OLIVEIRA1; LINDSAY BAINCA BUZATO ANTUNES ANDRADE3;
SANDY MARY OTTO3.

1. HOSPITAL DAS NAÇÕES, ARAUCÁRIA - PR - BRASIL; 2. PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA
- PR - BRASIL; 3. HOSPITAL DAS NAÇÕES, CURITIBA - PR - BRASIL.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, GUARAPUAVA
- PR - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE,
GUARAPUAVA - PR - BRASIL; 3. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO,
GUARAPUAVA - PR - BRASIL.
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EP143
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
CIRÚRGICOS NA ADMISSÃO HOSPITALAR DE UM
HOSPITAL PÚBLICO

Introdução: A desnutrição no âmbito hospitalar é resultado
de uma série de fatores, podendo estar associada a doença
ou tratamento, sendo uma das principais causas a baixa
ingestão alimentar, e situações clínicas que podem alterar
e dificultar a ingestão de alimentos, acarretando a situação
de risco nutricional. As tendências de transição alimentar
da população mundial direcionaram para um aumento das
taxas de sobrepeso e obesidade levando ao aumento de
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Objetivo:
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o estado
nutricional de pacientes hospitalizados e associar com os
seus devidos diagnósticos. Métodos: Estudo com caráter
transversal e amostragem de conveniência, realizado em um
hospital do município de Guarapuava- PR, entre fevereiro
a abril de 2019. Participaram desta pesquisa pacientes de
ambos os sexos, com idade de 18 anos a 70 anos. Os
pacientes foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa
e, se concordassem em participar era assinado um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizada triagem
nutricional Nutrition Risk Screening 2002 (NRS-2002). As
medidas antropométricas foram coletadas no momento
da entrevista por um único avaliador para evitar vieses
de coleta e interpretação, sendo peso, estatura, Índice de
Massa Corporal (IMC) e diagnóstico nutricional por meio
da NRS-2002. A análise estatística foi realizada por meio
do software Excel® 2013 (15.0.4420.1017). Resultados:
Foram avaliados 41 pacientes que estavam hospitalizados
nas alas de cardiologia (14,63%), oncologia (29,26%)
e clínica médica (56,02%), dentre eles observou-se 12
diagnósticos distintos, dos quais prevaleceram Câncer
(29,26%), Cardiopatia (14,63%), Doenças Neurológicas
(14,63%) e Colelitíase (9,75%). A média de idade dos
pacientes avaliados foi de 61 anos ± 13,06 anos; 21
indivíduos (51,21%) apresentavam mais de 60 anos.
Dentre os pacientes avaliados verificou-se maior prevalência do sexo feminino (59%), com média de idade de 57
anos ± 13,78 anos. Enquanto no sexo masculino (41%)
observou-se média de idade de 59,5 anos ± 12,89 anos.
Com base na avaliação nutricional foram observados 12
(29,26%) pacientes com desnutrição, 10 (24,39%) com
eutrofia, 12 (29,26%) com sobrepeso e 7 (17,1%) com
obesidade. No que diz respeito aos pacientes que apresentaram desnutrição, constatou-se (14,63%) de câncer.
Em pacientes eutróficos o percentual de câncer foi de
(9,76%). Quando analisados pacientes com sobrepeso
observou-se (12,2%) de cardiopatias e colelitíase (7,32%),
já nos pacientes com diagnóstico nutricional de obesidade
mostrou (4,88%) de doenças neurológicas. Conclusão: A
desnutrição prevaleceu em pacientes oncológicos, que em
sua maioria possuíam mais de 60 anos. Já sobrepeso e
obesidade mostraram-se em maior número nos pacientes
com cardiopatias, colelitíase e doenças neurológicas, sendo
em sua maioria indivíduos com menos de 60 anos.

APRESENTADORES: ANA CLAUDIA FREIXO CAMPOS1; LETÍCIA
DE FRANÇA FERRAZ2.

1. HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO, SANTOS - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL GUILHERME ALVARO, SANTOS - SP - BRASIL.
Introdução: O câncer é considerado uma das doenças
crônicas não transmissíveis que mais afeta a população
mundial. Essa afecção crônica provoca muitas alterações relacionadas ao metabolismo, como o aumento na
demanda nutricional causada pelo tumor e pelos tratamentos
realizados. Objetivo: Caracterizar o estado nutricional de
pacientes oncológicos internados para realização de cirurgia
eletiva na admissão hospitalar. Métodos: Revisão de prontuários realizada no período de janeiro a dezembro de 2018.
Resultados: Foram avaliados 359 pacientes, portadores
de neoplasias, com prevalência do trato gastrointestinal
(87,4%), destacando-se cólon (38,1%) e sendo a maior
parte composta por homens (69,7%). A média de idade
apresentada foi 57,3 anos. Quanto ao estado nutricional,
33,3% dos pacientes estavam abaixo do peso ideal segundo o
Índice de Massa Corpórea. Desses, 81,3% receberam terapia
nutricional no período pré-operatório. 53,7% apresentaram
estado nutricional de eutrofia. O restante da amostra estava
em sobrepeso ou obesidade (13%). Conclusão: Apesar
de apenas 1/3 da amostra estar abaixo do peso ideal na
admissão, sabemos que dificilmente os pacientes atingem
suas necessidades nutricionais durante a internação hospitalar. Portanto, o rastreamento nutricional precoce se faz de
grande importância, para que a terapia nutricional adequada
seja logo instituída, evitando assim consequências negativas
no pós-operatório, melhorando a recuperação e preservando
a qualidade de vida nesses pacientes.

EP144
PERFIL NUTRICIONAL E ESTRATIFICAÇÃO DA TRIAGEM
DA MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE IDOSOS HOSPITALIZADOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: TAMILLES VIEIRA DA SILVA1; AVANY FERNANDES PEREIRA2; ANDREA ABDALA FRANK1; WILZA ARANTES
FERREIRA PERES1.

1. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: O processo do envelhecimento pode
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EP145
PERFIL NUTRICIONAL NO PRÉ OPERATÓRIO DE
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA ONCOLÓGICA EM
UM HOSPITAL FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

comprometer o estado nutricional do indivíduo e a identificação precoce do risco contribui para o melhor prognóstico
clínico. Objetivo: avaliar risco nutricional de acordo com
as questões da triagem da mini avaliação nutricional (MAN)
de idosos internados no Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF). Métodos: Trata-se de estudo transversal
retrospectivo realizado com dados obtidos do prontuário de
pacientes internados entre 2014 e 2018. Foram incluídos
idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, avaliados
em até 72h de internação nas clínicas médica e cirúrgica do
HUCFF. Na avaliação nutricional foi aplicado o questionário
da MAN e realizada as medidas de massa corporal, estatura
e perímetro de panturilha (PP). De acordo com a pontuação
obtida pelo MAN, os idosos eram classificados como eutróficos (MAN ≥24 pontos), desnutridos (MAN<17 pontos) ou
em risco de desnutrição (MAN entre 17 e 23,5 pontos). O
IMC (kg/m²) foi classificado de acordo com a Organização
Pan-americana de Saúde (OPAS, 2001), sendo o indivíduo
era classificado com baixo peso (IMC ≤ 23 kg/m2), peso
normal (>23 kg/m2 e 2<28 kg/m2), pré-obesidade (≥28
kg/m2 e 2<30 kg/m2) e obesidade (≥30 kg/m2). O PP foi
considerado adequado quando ≥ 31cm (WHO, 1995). As
questões que compõe a triagem do MAN foram tabuladas e
analisadas também de forma isolada. Os resultados foram
expressos como frequência, média e desvio-padrão. Resultados: Foram avaliados 349 idosos, sendo 192 homens e
157 mulheres. A média de idade foi de 70,7±7,1 anos e 51%
(n=177) estavam internados em clínica médica. A média da
pontuação da MAN foi de 20,4±3,5 pontos sendo categorizado como risco para desnutrição, a distribuição percentual
foi de 10% de desnutridos, 41% em risco de desnutrição e
49% eutróficos. A média do PP foi de 34,5±4,4 cm e 20%
dos indivíduos apresentavam depleção de massa magra por
este parâmetro. O IMC revelou que 37% dos pacientes eram
eutróficos, 35% apresentavam excesso de peso corporal
e 28% eram baixo peso. Em relação à estratificação da
triagem nutricional da MAN foi observado que 40 % dos
avaliados apresentavam redução na ingestão alimentar nos
último trimestre e 19% perda de peso no mesmo período.
Discussão: Constatou-se alta prevalência de indivíduos em
risco de desnutrição de acordo com a MAN, embora o IMC
tenha identificado que a maioria de indivíduos com excesso
de peso e/ou eutróficos, de modo que a necessidade nesta
faixa etária é de uma avaliação mais global do estado
nutricional. Em relação à triagem nutricional esta revelou
dados preocupantes para ingestão alimentar reduzida e
perda de peso fatores estes que podem comprometer o
prognóstico destes pacientes corroborando para maior tempo
de internação hospitalar e maior risco de infecções. Sendo
assim considera- se fundamental a adoção de métodos de
avaliação nutricional de forma combinada que permitam
adoção de estratégias de acompanhamento dietoterápico
mais eficientes.

APRESENTADORES: ANA PAULA ROCHA TROTTE; RENATA
BARRETO DUARTE FARIA; MARIANA GONÇALVES AMIN;
ANA PAULA GONÇALVES DINIS; CRISTINA SOBRAL AROSA;
JULIANA CRISTINA FRANCISCO RODRIGUES; ROSANA
OLIVEIRA MACEDO.

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Objetivo: Investigar o perfil nutricional de pacientes internados na enfermaria de cirurgia geral, de um Hospital
Federal no Rio de Janeiro no período pré-operatório,
usando diferentes parâmetros de triagem e avaliação
nutricional. Métodos:Participaram do estudodo tipo
retrospectivo, 226 pacientes, com diagnóstico de câncer
no trato gastrointestinal, internados no período de outubro
de 2015 a abril 2019, para serem submetidos a cirurgia
oncológica. Todos os dados foram coletados no período
de até 72 horas , após a admissão. Para determinar o
perfil nutricional deste grupo, foram analisados o índice
de massa corporal (IMC), o percentual de perda de peso
(PP), albumina séricae osparâmetros de triagem nutricional
utilizados, o Nutrition Risk Screening (NRS 2002) e a Mini
Avaliação Nutricional (MNA). A perda de peso pregressa,
foi avaliada segundo os critérios propostos por Blackburn,
1977. Resultados: O estudo incluiu 129 pacientes do
sexo masculino (57,1%) e 97 do sexo feminino (42,9%).
Deste grupo 59,7% apresentaram (≥ 60 anos) e 40,3%
(18-59 anos). O IMC para os pacientes do sexo feminino:
25,9 +- 5,30, masculino: 23,1 +- 4,97, para os idosos
de ambos os sexos: 25,2 +- 5,42 e os adultos: 23,8
+- 4,99. Na avaliação do percentual de perda de peso,
observou-se que  53,81% internaram com relato de perda
de peso significativa ou grave.Na avaliação da albumina
sérica, 16% dos pacientes estavam em risco nutricional
(<3,0mg/dl) e 84% sem risco nutricional (≥3,0).Na
avaliação da triagem nutricional com base na NRS 2002,
que foi realizada nos adultos (18-59 anos)31,6% dos
pacientes estavam adequados, alcançaram pontuação
igual ou superior a 3 e 68,4% obtiveram pontuação igual
a 2, apresentando risco nutricional. Em relação a MNA,
realizada nos idosos, 20,4% adequados; 48,15% risco
nutricional (RN); 31,45% desnutridos. Conclusão: A alta
prevalência de pacientes em risco nutricional em pacientes
em pré-operatório de cirurgias oncológicas, os riscos de
complicações no pós - operatório e os relevantes benefícios
que o uso da terapia nutricional adequada, pode oferecer
a estes pacientes, evidenciam que o manejo nutricional
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precoce é uma elemento chave a ser considerado em
pacientes cirúrgicos oncológicos.

UFJF, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é um problema enfrentado
no ambiente hospitalar e está relacionado a um prognóstico desfavorável à saúde do paciente. E muitas vezes
essa não é identificada precocemente, e com isso pode
aumentar o prazo para a sua reversão. A ferramenta de
triagem nutricional é um instrumento capaz de identificar
a presença do risco nutricional nessa população e com
isso é possível que a equipe multidisciplinar de terapia
nutricional consiga planejar estratégias para a prevenção
do desenvolvimento da desnutrição e até mesmo o seu
monitoramento e tratamento. Objetivo: O presente
estudo pretende realizar a triagem nutricional, bem como
a avaliação nutricional dos pacientes, na faixa etária de
18 – 59 anos, na tentativa de traçar o perfil dos pacientes
hospitalizados em Governador Valadares/MG. Métodos:
Um total de 280 pacientes foram submetidos ao protocolo
de triagem nutricional NRS2002 em até 24 horas após
a admissão, este permite identificar a presença de risco
nutricional ou não de acordo com a pontuação do score,
quando menor que três sinaliza risco. Após esse processo,
foi realizada medidas antropométricas: circunferência da
panturrilha e circunferência do braço. Os dados antropométricos foram obtidos por meio da aferição do peso
e altura, utilizando balança antropométrica com estadiômetro acoplado, com capacidade 150kg, graduada em
100g e uma fita inelástica. Os dados foram analisados
no software SPSS versão 24,0. Resultados: A maior
parte da amostra era constituída por homens (50,7%) e
mulheres (49,3%), idade média 59,3 anos, peso médio
63,7kg e IMC 24,3kg/m 2. Cerca de 83,6% dos indivíduos recebiam dieta por via oral, seguidos de 7,1% em
nutrição enteral, 1,4% em parenteral e 7,9% em jejum.
Dentre as especialidades clínicas atendidas a cirurgia
ocupava o primeiro lugar com 38,4% dos pacientes,
seguida pela cardiologia com 31,2%, oncologia 21%.
E outras em menor escala como: gastroenterologia,
clínica geral, nefrologia, neurologia. Foi verificado um
percentual de 17,9% de pacientes com risco nutricional
(n = 50) e 37,1% apresentam sobrepeso e obesidade.
Discussões: No nível terciário de saúde percebe-se maior
número de homens em atendimento, fato que pode ser
explicado devido a menor frequência deles em unidade
básica de saúde para realizar prevenção. No presente
estudo foi verificado baixo índice de pacientes em risco
nutricional, o que talvez possa ser devido a maior parte
dos pacientes estarem distribuídos entre as classificações
de eutrofia, sobrepeso e obesidade. Entretanto, a vigilância ao estado nutricional deles merece atenção, pois
alguns estudos demonstram que durante a internação o
estado nutricional pode ser comprometido.

EP146
PERIL NUTRICIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DE UM
HOSPITAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
– PR.
APRESENTADORES: TELMA SOUZA E SILVA GEBARA1; PAOLA
RIBEIRO DEBAX1; FRANCIELE COUTINHO FRANÇA2; NATISSA
DE OLIVEIRA RIBAS1.

1. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2. FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: Mudanças epidemiológicas, demográficas e
nutricionais levam ao excesso de peso, afetando diretamente o perfil nutricional dos indivíduos de diversos países,
inclusive do Brasil. Intensas modificações dos hábitos
alimentares e estilo de vida fazem-se necessário a fim de
prevenir o risco de doenças crônicas como a obesidade.
Objetivo: Identificar o perfil nutricional dos funcionários
que trabalhavam no período diurno. Métodos: Estudo de
caráter quantitativo, transversal analítico. Participaram do
estudo funcionários de ambos os sexos, com idade entre
18 a 60 anos. Foram avaliados 100 funcionários. A investigação nutricional dos pesquisados se deu por meio de
antropometria e de inquérito dietético relacionando com os
hábitos de vida. Resultados: As mulheres representaram
81% dos participantes, com idade média de 36,88 anos,
(DP = 9,36). O valor de IMC médio calculado entre os
participantes de ambos os sexos foi de 26,45kg/m². Entre
os colaboradores 57% apresentavam excesso de peso,
37% sobrepeso, e 20% obesidade. No que se refere às
medidas de circunferência abdominal aferidas entre os
participantes, o sexo masculino apresentou uma média
de 100,43cm (DP = 7,68), e o sexo feminino média de
89,28cm (DP = 8,44), tais resultados demonstram o risco
elevado para desenvolvimento de doenças metabólicas,
segundo classificação da ABESO (2009/2010). Conclusão:
Observou-se que os hábitos de vida e o padrão alimentar
dos funcionários do hospital podem estar relacionados
à ocorrência de sobrepeso e obesidade, assim como ao
aumento da circunferência abdominal, visto serem esses
fatores de risco amplamente apontados para tais condições.

EP147
PRESENÇA DO RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES
HOSPITALIZADOS.
APRESENTADORES: DANIELA CORREA FERREIRA; ANA PAULA
FARIAS DE SOUZA; LAÍS XIBLE LEITE.
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EP148
PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES LIPÍDICAS E RISCO
CARDIOVASCULAR EM PORTADORES DE TRANSTORNO
BIPOLAR EM USO DE ANTIPSICÓTICOS

APRESENTADORES: CLARA CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ; THAYNÁ
BRUNELLE SOUZA CARVALHO; MONIZE NASCIMENTO RABELO;
EVELYN OLIVEIRA MATEUS; DIVA ALIETE DOS SANTOS VIEIRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
APRESENTADORES: CAMILA PEREIRA DA COSTA; MYLENNE
CARDIM FERREIRA; BRUNO RAFAEL BATISTA DE ATAÍDE; GIOVANA ALVES CARVALHO; ALDAIR DA SILVA GUTERRES; MARIA
RITA FONSECA DIAS; ANDRESSA DA COSTA DO VALE; RAYELLY
CÍNTIA ATAÍDE PALHETA.

Introdução: A fase idosa é marcada por uma série de alterações físicas e metabólicas, as quais aumentam a suscetibilidade desse público à desnutrição, sobretudo quando se
trata do idoso hospitalizado. Uma vez que estudos mostram
que a prevalência de desnutrição hospitalar é alta entre esse
público, variando entre 25 a 52%, a investigação de fatores
associados pode contribuir com o diagnóstico precoce e
redução no risco de complicações, mortalidade, redução do
tempo de internação e maior da qualidade de vida. Objetivo: Descrever a prevalência de desnutrição e associar com
fatores sociodemográficos e de saúde em idosos hospitalizados. Métodos: Estudo transversal que avaliou 50 pacientes
idosos, de ambos os sexos, entre 61 e 98 anos, internado no
período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019 no Hospital
Universitário de Lagarto (HUL). Aplicou-se um questionário
estruturado, no qual obteve-se as informações referentes a
idade, sexo, raça, escolaridade, estado civil, situação previdenciária, prática de atividade física e autoavaliação de saúde.
O estado nutricional foi avaliado por meio da aplicação
da Mini Avaliação Nutricional (MAN) que é composta de
perguntas simples sobre medidas antropométricas (peso, altura
e perda de peso), informações dietéticas (número de refeições,
ingestão de alimentos e líquidos e capacidade de auto alimentação), avaliação global (estilo de vida, medicação, estado
funcional). Para avaliar a associação entre as características
sociodemográficas, de estilo de vida e o estado nutricional
de idosos hospitalizados utilizou-se o teste Qui-quadrado. O
nível de significância adotado foi p < 0,05. Esse estudo obteve
aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade
Federal de Sergipe (Parecer nº 3.029.299). Resultados: No
presente estudo observou-se que 58% dos idosos avaliados
apresentaram desnutrição. Ao avaliar os fatores associados
a presença de desnutrição observou-se que idosos acima de
80 anos (p=0,02) e que avaliaram a sua saúde como “ruim a
muito ruim” (p=0,001) tinham maior probabilidade de serem
desnutridos. Conclusão: O presente trabalho encontrou uma
alta prevalência de desnutrição e associação da mesma com
idade avançada e pior autoavaliação da saúde. A identificação
precoce da desnutrição e de possíveis dos fatores de risco
permitem a redução de complicações clinicas, menor tempo
de internação e menor mortalidade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: Na atualidade, o tratamento mais eficaz para
pacientes com transtornos mentais é o uso de antipsicóticos.
Entretanto, o uso dessas drogas, tanto as de primeira geração
quanto às de segunda geração, envolve importantes efeitos
adversos, tais como ganho de peso, alterações do perfil
lipídico e metabolismo da glicose, resultando em aumento
do risco metabólico e cardiovascular. Isso pareceu contribuir
para um risco de 2 a 3 vezes maior de morte por doenças
cardiovasculares e metabólicas do que na população em
geral. Objetivo: Verificar a prevalência de alterações lipídicas e o risco cardiovascular em portadores de transtorno
bipolar em uso de antipsicóticos. Métodos: Trata-se de um
estudo descritivo e transversal com 67 pacientes de ambos
os sexos, diagnosticados com transtorno bipolar, usuários
de antipsicóticos, internados em um serviço de internação
breve de um hospital de referência psiquiátrica. O referido
estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
sob Parecer nº 2.180.181. Para avaliar o perfil lipídico dos
pacientes utilizou-se como parâmetro a Atualização da
Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção de Aterosclerose, o risco cardiovascular foi calculado pela razão entre
os níveis de Triglicerídeos sobre os níveis de HDL-c (Razão
TG/HDL-c) sendo considerado em risco um valor maior
que 3.5. Resultados: Os níveis de triglicerídeos (mg/dL)
apresentaram valores de 179±23.5; colesterol total (mg/dL)
de 185±17.8; LDL-c (mg/dL) 101±21.3; e HDL-c (mg/dL)
42±9.2. Na razão TG/HDL-c o resultado encontrado foi de
3.8±0.6. Discussão: Considerando as alterações lipídicas
e o elevado risco de doenças cardiovasculares apresentado nesses pacientes em uso de antipsicóticos, entende-se
que existe a necessidade de um planejamento nutricional
adequado. Estudos nessa linha de pesquisa possibilitam o
desenvolvimento de novas propostas de intervenção, com o
intuito de melhorar a qualidade de vida.

EP150
PREVALÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO E ADEQUAÇÃO
DA OFERTA PROTEICA EM PACIENTES COM TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL EM UM SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA DE REFERÊNCIA DO NORDESTE

EP149
PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO E ASSOCIAÇÃO COM
FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE EM IDOSOS
HOSPITALIZADOS
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EP151
PREVALÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO E ASSOCIAÇÃO
COM ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS
EM HOSPITAL DE MARACANAÚ-CE

APRESENTADORES: ANDRESSA FREIRE SALVIANO; JULIANA MAGALHAES DA CUNHA REGO; MIRLY REGINA DA SILVA OLIVEIRA;
SÔNIA MARIA VIEIRA DE CASTRO; SOCORRO PONTES PARENTE;
FRANCISCA MARIA DA SILVA; SIMONE DANTAS FONTELES; VALZIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

APRESENTADORES: AMANDA DE ALMEIDA CAMPELO1; AGNES
GIOVANNA SAMPAIO MAGALHÃES1; ANA MARY VIANA JORGE1;
YHANASHA ANDRADE MOREIRA MONTEIRO MARTINS2; LUIS
EDUARDO CAMPOS ARAÚJO1; DANIELE MARIA DE OLIVEIRA1;
SILVÉRIA LOPES PONTE PRADO3; LUÍS FELIPE VIANA CORREIA1.

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: As lesões por pressão (LPP) apresentam
significativa prevalência em pacientes hospitalizados,
o que influencia na qualidade de vida destes, além de
aumentar o tempo de internação e os custos hospitalares.
Objetivo: Avaliar a relação entre a prevalência de lesão
por pressão, oferta proteica e tempo de internação em
pacientes com terapia nutricional enteral de um hospital
de traumatologia de referência do Nordeste. Métodos:
Estudo transversal, quantitativo e descritivo, realizado em
um hospital de traumatologia de referência da região
nordeste do Brasil durante o mês de julho de 2019. Foram
selecionados pacientes com LPP que atendessem aos
critérios de elegibilidade: idade maior de 18 anos, em
Terapia Nutricional Enteral (TNE) exclusiva e aqueles que
não apresentavam doença terminal. Foram coletadas as
seguintes variáveis: sexo, idade, diagnóstico clínico, grau
e região da lesão, necessidade proteica diária (adotada
meta de 1,5g/kg de peso) e adequação da oferta proteica
diária. Resultados: A prevalência de LPP nos pacientes
hospitalizados em TNE foi de 29,5% (n=13). A média
de idade dos pacientes com LPP foi 63,8 + 14,7 anos,
sendo a maioria do sexo masculino (n=12; 92,3%) e com
diagnóstico de trauma cranioencefálico (n=10; 76,9%). A
região sacra foi o local observado da LPP em 92,3% dos
casos (n=12). Em relação ao grau da lesão, 12 pacientes
apresentaram grau II (n=12; 92,3%) e 1 paciente grau
III (7,7%). A adequação média de oferta proteica diária
foi de 78,1%, sendo que 8 pacientes (61,5%) estavam
com adequação proteica acima de 80%. Discussão: O
manejo da lesão por pressão requer uma abordagem
multidisciplinar que envolva cuidados médicos, de
enfermagem, de fisioterapia e de nutrição. No tocante
a nutrição, a oferta proteica adequada possibilita que
o processo cicatricial da LPP acontece de forma mais
eficiente e rápida, sendo, portanto, essencial garantir
continuadamente a necessidade proteica do paciente.
É possível concluir com o estudo que a prevalência de
LPP nos pacientes em uso de TNE foi relevante, apesar
de a maioria estar com adequação da oferta proteica
acima de 80%. Espera-se que estes resultados possam
contribuir para o planejamento de novas estratégias de
manejo nutricional, assim como subsidiar o manejo da
LPP pela Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional
(EMTN) no serviço.

1. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2. UNI,
FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. HOSPITAL JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA,
MARACANAÚ - CE - BRASIL.
Introdução: As Lesões por pressão (LPPs) constituem um
problema de saúde pública, aumentando o tempo de internação e custos hospitalares. O estado nutricional possui
forte associação com a LPP, e esse binômio pode influenciar
diretamente no curso clínico dos pacientes hospitalizados. O
objetivo deste estudo foi avaliar pacientes hospitalizados com
LPP, quanto a prevalência desta lesão no ambiente hospitalar
e a associação com o estado nutricional. Métodos: Estudo
descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado
no hospital de Maracanaú-CE no período de setembro a
dezembro de 2017. Foram selecionados pacientes internados
que apresentavam LPPs, sendo maiores de 20 anos, de ambos
os sexos, com exclusão de gestantes. Para coleta de dados
foi utilizado formulário com dados de identificação, exames
bioquímicos, avaliação nutricional, estágio da lesão e o uso
ou não de suplementação específica para LPP. Os pacientes e
acompanhantes foram informados sobre a pesquisa e forneceram autorização por meio do Termo de Consentimento
Livre Esclarecido (TCLE) antes da intervenção. Resultados: A
prevalência das LPPs, nos pacientes hospitalizados, no período
do estudo foi de 5,75%, sendo a maioria pacientes do sexo
feminino (62,5%), idosos (83,3%) e desnutridos (66,67%). A
região mais afetada foi a sacral, e as LPPs apresentaram, em
maior proporção, um estadiamento III. Dos pacientes com
LPP 25% recebiam suplementação específica, hipercalórica,
hiperprotéica, contendo arginina e alto teor de micronutrientes
envolvidos na cicatrização. Discussão: Houve uma baixa
prevalência de LPP no hospital durante o período do estudo,
entretanto, apresentou número significante de desnutridos,
evidenciando a importância do acompanhamento nutricional
para esses pacientes, visto que o estado nutricional tem forte
associação e relevância na evolução clínica do enfermo.

EP152
PREVALÊNCIA DE RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES
CIRÚRGICOS E SUA CORRELAÇÃO COM MÉTODOS DE
TRIAGEM NUTRICIONAL
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APRESENTADORES: MIKAELLE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS1;
DANIELLE VILLELA COSTA2; ANA PAULA DE SOUZA FIGUEIREDO2;
MARCELA LARISSA COSTA2; RAYSA MANUELLE SANTOS ROCHA2;
ALINE DANTAS DE JESUS2; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE
SOUZA2.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, SIMÃO DIAS - SE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A desnutrição do paciente cirúrgico compromete
o desfecho clínico, aumentando o tempo de hospitalização
e os custos, sendo necessária a realização da triagem nutricional a fim de propor intervenções nutricionais com o objetivo de preparar o paciente para o trauma. Objetivos: Avaliar
a prevalência de risco nutricional em pacientes cirúrgicos
e comparar os diferentes métodos de triagem nutricional.
Métodos: Estudo observacional, transversal, analítico, com
amostragem por conveniência, realizado com adultos e
idosos, de ambos os sexos, internados na clínica cirúrgica
de um hospital universitário. A avaliação nutricional para o
registro foi realizada em até 48 horas da admissão utilizando
os métodos de triagem nutricional Nutrition Risk Screening
(NRS), Avaliação Subjetiva Global (ASG), Mini Avaliação
Nutricional (MAN) e Controlling Nutritional Status (CONUT),
além de dados antropométricos, bioquímicos e tempo de
internamento. Para a análise estatística dos dados foi utilizado
o programa de análise estatística. O teste Qui-quadrado foi
utilizado para comparar as proporções de desnutrição detectadas pelas ferramentas de triagem nutricional. Resultados: A
amostra foi composta por 63 pacientes com média de idade
de 50,5 ± 16,5 anos, sendo 68,3% do sexo feminino. Os
tipos de cirurgias mais prevalentes foram as cirurgias do trato
gastrointestinal (41,3%), cirurgias hepáticas e de seus órgãos
anexos (27%) e cirurgias pancreáticas (11,1%). O tempo
médio de internação foi 11,4 ± 10,7 dias. Ao comparar
o CONUT, a ASG/MAN e a NRS, o CONUT apresentou
uma maior acurácia em relação aos outros instrumentos
de triagem nutricional (p<0,016). Conclusão: O CONUT
demonstrou possuir maior acurácia quando comparado aos
métodos de avaliação nutricional subjetivos, como ASG/
MAN e NRS, sendo um instrumento de fácil aplicabilidade
na prática clínica e baixo custo.

EP153
PRINCIPAIS CAUSAS DA INTERRUPÇÃO DA TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES DE UM HOSPITAL
DO OESTE DO PARANÁ.
APRESENTADORES: ERIDAN REGINA DE MELLO BERTÉ1; BRUNA
LUIZA PAULINA RIBAS1; FLAVIA MENEGHIM ZANELLA1; NEILA
MILANSKI1; WANDYRA PEIXOTO MENDES TEMPORINI1; TAYLINI
SAMISTRARO BAMBERG1; ALINE BERNARDI1; CAMILA PRIM2.

1. HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI, FOZ DO IGUAÇU PR - BRASIL; 2. POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A desnutrição tem alcançado elevadas taxas
já no momento da admissão hospitalar e é um importante fator de impacto para deterioração e complicações
clínicas. Objetivo: Identificar as principais causas da
interrupção da terapia nutricional enteral em pacientes
hospitalizados. Métodos: Estudo observacional transversal
em pacientes hospitalizados que estiveram em terapia
nutricional enteral em unidades de internação de um
hospital privado. Os dados foram coletados a partir de
relatórios gerados pelo software de gestão hospitalar TASY
para formação dos indicadores do Serviço de Nutrição,
referentes aos pacientes atendidos no período de janeiro à
março de 2019. As variáveis foram descritas como percentuais. Para a análise estatística foi utilizado o programa
Excel. Resultados: No período foram realizadas 228
admissões (193 pacientes) pela Equipe de Terapia Nutricional (82,9% pela clínica médica, 14% pela Cirurgia, 5%
pela Clínica pediátrica e 0,9% pela Clínica Obstétrica), 35
pacientes reinternaram no período, 87 do sexo feminino e
106 do sexo masculino. Observou-se um registro incompleto ou incorreto do volume infundido de nutrição enteral
em 1382 dos dias (56,15%) monitorados. Em 415 dos
dias (30,2%) registrou-se volume menor de 80% da meta
proposta, sendo os principais motivos para interrupção a
Perda de acesso enteral (27%), seguida de Vômito (21%),
Retirada da sonda (11%), Jejum para exame <12h (10%),
Volume residual gástrico elevado (9,65%), Obstrução de
acesso enteral (sondas e/ou equipos) (6%), Problemas
logísticos relacionados a dieta (3%), Pausa para cirurgia
(3%), Recusa do Paciente (3%), Distensão Abdominal (3%),
Complicações Clínicas (2%), Jejum para exame > 12h
(1%). Os dados observados, encontram-se alinhados com
as principais causas de interrupções elencadas na comunidade científica, das quais fazem parte: a interrupção
da administração da terapia enteral, por intercorrências
gastrointestinais (êmese, diarreia, distensão abdominal,
resíduo gástrico elevado), obstrução da sonda, jejum para
exames ou procedimentos, problemas logísticos operacionais, atraso na administração da dieta, entre outros. Nesta
unidade hospitalar o maior motivador de interrupção está
no manejo da sonda seguido de intercorrência gastrointestinal. Conclusão:   Pelos dados observados, medidas
corretivas e preventivas devem ser implementadas. Como
ação, sugere-se, a realização de treinamento da equipe
de enfermagem para fixação correta da sonda, atenção
especial para pacientes com agitação e confusão mental
que estão mais propensos a sacar a sonda, interagir com
equipe multidisciplinar para troca de medicamentos e
adequada infusão via sonda.
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EP154
PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS EM NUTRIÇÃO EM HOSPITAL,
DE ACORDO COM A TERMINOLOGIA INTERNACIONAL
PADRONIZADA
APRESENTADORES: LARISSA MARJORIE CLAUDINO1; LARISSA
MARINHO DUARTE2; LIDIANE CRISTINA LUZZI2; THALITA PAULA TOSO2; ANA CRISTINA S. DE OLIVEIRA NETTO2; CRISTINA
MARTINS3.

1. HOSPITAL DAS NAÇÕES, ARAUCÁRIA - PR - BRASIL; 2. HOSPITAL
DAS NAÇÕES, CURITIBA - PR - BRASIL; 3. INSTITUTO CRISTINA
MARTINS/FACULDADE INSPIRAR, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: Historicamente, um grande problema é a
falta de padronização dos termos utilizados nos serviços
de nutrição. Cada profissional, ou instituição, utiliza suas
próprias definições e documentações. A Terminologia do
Processo de Cuidado em Nutrição (TPCN) é uma padronização de termos para os quatro passos dados pelo nutricionista, em qualquer área da nutrição, no atendimento
de indivíduos. Os passos são: Avaliação, Diagnóstico,
Intervenção e Monitoramento/Aferição. A TPCN tem sido
adotada internacionalmente. Objetivo: Descrever os principais diagnósticos em nutrição utilizados em um hospital
geral, de acordo com a padronização da TPCN. Métodos:
Estudo observacional, retrospectivo, realizado pelo Serviço
de Nutrição Clínica de um hospital geral privado. Cada
diagnóstico foi descrito na padronização PES: problema (P),
etiologia (E) e sinais e sintomas (S). Os dados gerados nos
prontuários eletrônicos foram coletados no período de junho
a dezembro de 2017. Foram incluídos todos os pacientes que
recebiam alimentação oral, enteral e/ou parenteral. Dados
sobre os diagnósticos em nutrição padronizados no início e
até o momento da alta de cada paciente, foram tabulados e
analisados no programa SPSS, versão 22.0. Resultados: Ao
total, 160 pacientes foram incluídos na pesquisa, 50% (n=80)
do sexo feminino. A média de idade foi de 77±17 anos.
Após análise, os principais diagnósticos entrados foram
listados conforme o período. No início do internamento,
os diagnósticos foram: Baixo Peso (23%, n=37), Ingestão
Oral Subótima (18%, n=29), Função Gastrintestinal Alterada
(15%, n=24), Infusão de Nutrição Enteral Subótima (10%,
n=16) e Nenhum Diagnóstico em Nutrição no Momento
(14%, n=22). Ao final do internamento foram: Nenhum
Diagnóstico em Nutrição no Momento (48%, n=77), Baixo
Peso (19%, n=31) e Ingestão Oral Subótima (10%, n=16).
Em 41% (n=65) dos pacientes, os seguintes diagnósticos
se mantiveram iguais do início ao final do internamento:
Baixo Peso (46%, n=30), Ingestão Oral Subótima (20%,
n=13) e Perda de Peso Não Intencional (14%, n=9). O
total de 11% (n=17) dos pacientes tiveram alteração do
diagnóstico ao longo do internamento, sendo no início

do internamento: Ingestão Oral Subótima (35%, n=6) e
Baixo Peso (24%, n=4); e no final do internamento: Infusão
de Nutrição Enteral Subótima (35%, n=6) e Ingestão
Oral Subótima (18%, n=3). Conclusão: Dentro de uma
lista de 166 diagnósticos em nutrição padronizados, os
mais utilizados em hospital geral foram: Baixo Peso, Ingestão
Oral Subótima, Função Gastrintestinal Alterada, Infusão de
Nutrição Enteral Subótima, Perda de Peso Não Intencional
e Não Nenhum Diagnóstico em Nutrição no Momento. A
padronização internacional dos diagnósticos em nutrição
direcionou efetivamente a resolução do problema nutricional
dos pacientes e facilitou os serviços do nutricionista, além de
ter otimizado a gestão hospitalar.

EP155
PROGRAMA DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL
DOMICILIAR: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: GABRIELLA QUEIROZ DERESTE GONÇALVES;
HELOISA AMARAL GASPAR GONÇALVES; TATIANA BUENO BRANDÃO DE MATOS; CLAUDIO FLAUZINO DE OLIVEIRA.

HOME DOCTOR - ASSISTENCIA DOMICILIAR, SÃO PAULO - SP BRASIL.
Introdução: A desnutrição é problema de saúde púbica,
as taxas de desnutrição hospitalar se mantêm elevadas
(40-60%) e estão associadas a aumento da morbi-mortalidade. A Terapia de Nutrição Parenteral é uma opção
terapêutica neste cenário em diversos contextos clínicos,
mas muitas vezes gera um prolongamento da internação
hospitalar por insegurança no uso domiciliar da TNP, o que
impacta nos custos hospitalares, qualidade de vida e risco
de complicações associadas a internação hospitalar prolongada. Objetivo: Relatar o caso de uma paciente inserida
em um programa confeccionado para Terapia de Nutrição
Parenteral (TNP) na Atenção Domiciliar (AD) coordenado e
executado por equipe especializada composta por médico
nutrólogo, nutricionista e enfermeiro. Métodos: Descrição
da elaboração do Programa de Nutrição Parenteral Domiciliar por uma empresa privada de AD com sede em São
Paulo, 10 filiais ao longo do extenso território nacional e
abrangência de mais de 100 cidades e relato do primeiro
caso atendido por este programa. Resultados: O programa
foi elaborado tendo como alicerce a qualidade do atendimento e segurança do paciente. Para tal foi contratado
nutrólogo especializado que realizou a capacitação dos
demais profissionais envolvidos no cuidado (nutricionista,
enfermeiro). O treinamento abordou: manipulação de
nutrição parenteral manipulada e pronta para uso, procedimento de instalação e desinstalação, manuseio do acesso
venoso central, monitoramento e manejo de complicações.
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Relato do caso: I.K.S, 60 anos, com histórico de Doença
de Crohn (desde 2005); PO tardio de 2 lapatoromias
exploradoras (2013 e 2018) com ressecção intestinal por
aderência; ileostomia em 06/2018; complicações vasculares (trombose venosa profunda e tromboembolismo
pulmonar) e osteoporose. Internada em 12/2018 por
desidratação e hiponatremia. Iniciada TNP em ambiente
hospitalar. Alta em 09/01/2019, com peso de 50 kg
(IMC=20,8 kg/m²). Programado atendimento domiciliar
com nutrologo semanal, enfermeiro 2x/dia (instalação e
desinstalação) e nutricionista quinzenal. Inicialmente recebendo solução parenteral individualizada diariamente em
12 horas. No período de 5 meses de atendimento domiciliar
foi realizada progressão da alimentação via oral, juntamente
com suplemento especializado para Doença de Chron. A
Nutrição Parenteral foi substituída por solução pronta para
uso em 27/02 e gradualmente reduzida até suspensão em
29/05. Paciente apresentou ganho de peso (6 kg/5meses,
IMC 23,30 kg/m²), sem complicações metabólicas relevantes, sem distúrbio eletrolíticos e sem complicações relacionadas ao acesso venoso central de inserção periférica.
Não ocorreu re-hospitalização neste período. Conclusão: A
Terapia de Nutrição Parenteral em ambiente domiciliar é
possível, mas deve ser realizada por equipe especializada
e capacitada, minimizando desta forma complicações,
hospitalizações e proporcionando qualidade de vida ao
paciente com desfecho clínico favorável.

EP156
PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL
DE PACIENTES ONCOLÓGICOS DE UMA CLÍNICA EM
BELÉM-PA
APRESENTADORES: DAYANE DE ARAÚJO MOYSÉS; LORENA
LOBATO RODRIGUES DA CUNHA; LILIANE DE CÁSSIA RAMOS
DA SILVA.

ONCOLÓGICA DO BRASIL, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A utilização de protocolos de atendimento
nutricional contribui para otimizar o atendimento e obter
informações específicas e necessárias para o acompanhamento e conduta nutricional. Objetivo: Demonstrar a
importância da utilização de protocolos de atendimento
nutricional na pratica clínica do nutricionista. Métodos:
Estudo descritivo, que buscou avaliar um protocolo de atendimento nutricional institucionalizado, utilizado durante o
atendimento com pacientes oncológicos em um ambulatório
de quimioterapia. Foram observados dados: sócio-demográficos, comorbidades, funcionamento intestinal, hábitos
alimentares, antropometria, sintomatologia, bem como o
tipo de tratamento planejado e protocolo de quimioterapia.

Resultados: O protocolo de atendimento elaborado
permitiu avaliar os possíveis riscos nutricionais, comorbidades, presença de sintomatologia, avaliação da ingestão
alimentar e comprometimento do estado nutricional.
Sabe-se que estes parâmetros de avaliação são importantes
para a conduta e identificação do risco nutricional, que
interferem diretamente no tratamento e no prognóstico do
paciente, assim, os protocolos tornam-se ferramentas que
visam melhorar a sistematização do cuidado. Vale ainda
ressaltar que em conjunto com o protocolo, foram utilizadas
ferramentas padronizadas de triagem e avaliação nutricional
como a Nutritional Risk Screening (NRS-2002) e a Avaliação
Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP),
permitindo intervenções seguras e eficazes. Conclusão: Os
protocolos de atendimento nutricional são importantes para
o acompanhamento nutricional, contribuindo com a prática
do nutricionista através da observação de sinais e sintomas
que possam interferir no estado nutricional, possibilitando
a otimização do atendimento e melhora das rotinas, sistematização do cuidado e intervenção nutricional.

EP157
RELAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL E FRAGILIDADE
EM IDOSOS HOSPITALIZADOS
APRESENTADORES: GABRIELA OLTRAMARI1; MARIA CRISTINA
ZANCHIM2; DAIANA ARGENTA KUMPEL2; VALERIA HARTMANN2;
ADAIZE MOGNON3; TATIANA PACHECO RODRIGUES3; LETÍCIA
TIBOLA4; NATÁLIA CEOLIN5.

1. GRADUADA EM NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 2. DOCENTE DO CURSO
DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, PASSO
FUNDO - RS - BRASIL; 3. NUTRICIONISTA MEMBRO DA EMTN DO
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
4. GRADUANDA EM ENFERMAGEM. UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO - UPF, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 5. GRADUANDA
EM NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF. PASSO
FUNDO, RS, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.
Introdução: Entre algumas síndromes que acompanham
o envelhecimento está a fragilidade, comum na população
idosa e caracterizada pela diminuição de reserva energética,
força e performance (MELLO et al., 2014). Assim a síndrome
da fragilidade tem o potencial importante em afetar todos
os aspectos da vida do idoso, desde piora da capacidade
físico-funcional, até complicações como a ocorrência
de morbidades, quedas, hospitalização e mortalidade
(LIBERALESSO et al., 2017). Embora essa síndrome seja
caracterizada por perda muscular e ponderal decorrentes
da sarcopenia e apresente associação com a desnutrição, a
literatura também tem demonstrado relação da fragilidade
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com a obesidade geral e abdominal, envolvendo neste
caso, um mecanismo fisiopatológico distinto, que inclui
sarcopenia, inflamação e resistência insulínica (MORETTO,
2012). Objetivos: Identificar o estado nutricional de idosos
hospitalizados e sua relação com a síndrome da fragilidade.
Métodos: Estudo transversal, com idosos internados no
Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, RS. Foram
avaliadas variáveis sociodemográficas, clínicas, nutricionais, além da classificação da fragilidade conforme Fried
(2001). Resultados: Participaram do estudo 60 idosos,
com idade média de 70±6,65 anos, majoritariamente
mulheres (51,7%), 91,7% da raça branca, casados (50%),
com ensino fundamental incompleto (65%) e que estavam
hospitalizados por doenças cardiovasculares (33,3%). Dos
avaliados, 68,3% classificaram como frágeis, 23,3% préfrágeis e 8,3% como não frágeis. Quanto ao estado nutricional pelo IMC, observou-se maior frequência de idosos
eutróficos (50%), seguido de excesso de peso (38,3%) e
magreza (11,7%). Em relação à massa muscular medida
pela adequação da circunferência do braço a maioria
apresentou eutrofia (46,7%), entretanto grande parte tinha
desnutrição leve (31,7%). Na avaliação da circunferência
da panturrilha obtiveram-se porcentagens iguais para
depleção muscular (50%) e normalidade (50%). Verificouse associação estaticamente significativa entre fragilidade
e gênero masculino (p=0,0032), com % de perda de peso
não intencional (p=0,0140) e excesso de peso avaliado
pelo IMC (p=0,0492). Discussão: Neste estudo, apesar de
a maioria dos idosos serem classificados como eutróficos
pelo IMC, diagnosticou-se percentual importante de indivíduos com excesso de peso, condição esta que contribui
para o aumento do risco de desenvolvimento de doenças
crônicas, como a hipertensão arterial, diabetes mellitus e
doenças cardiovasculares, além de conduzir a redução da
capacidade funcional (CABRERA et al., 2001). Os resultados obtidos indiciam assim, que tanto a perda de peso
como o sobrepeso podem predispor a fragilidade, sendo
fundamental incorporar avaliação e constante acompanhamento nutricional destes indivíduos na prática clínica, pois
permitem identificação e intervenção adequadas de estados
nutricionais que estiverem associados a maior morbidade,
incapacidade funcional e mortalidade.

EP158
RISCO DE SARCOPENIA E OCORRÊNCIA DE REINTERNAÇÃO EM PACIENTES CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS
APRESENTADORES: THAYSE EMANUELLI GODOY BEHNE1; WESLEY SANTANA CORREA DE ARRUDA2; JESSIKA CADAVID SIERRA1;
FRANCILENE OLIVEIRA ANDREO1; HADASSA HILLARY NOVAES
PEREIRA RODRIGUES1; MARIANA BORGES SILVA THÉ3; MARISTELA
LUFT PALAURO1; DIANA BORGES DOCK NASCIMENTO1.

1. UFMT, CUIABÁ - MT - BRASIL; 2. UNIC, CUIABÁ - MT - BRASIL;
3. UNIVAG, CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: A readmissão hospitalar de pacientes submetidos a cirurgias de médio e grande porte é um evento
comum. As causas são diversas, porém o estado nutricional
e funcional do indivíduo pode ser fator determinante neste
contexto. Objetivo: Avaliar se existe associação entre o risco
de sarcopenia com a taxa de reinternação em pacientes cirúrgicos oncológicos. Métodos: Estudo de coorte prospectiva
realizado com 187 pacientes oncológicos adultos candidatos
a cirurgias de médio e grande porte no período de junho de
2018 a janeiro de 2019. As variáveis principais de resultado
foram: a taxa de reinternação hospitalar em 30 dias, o risco
de sarcopenia (avaliado através do questionário SARC-F) e o
risco nutricional (avaliado pela NRS-2002 - Nutritional Risk
Screening-2002). Investigou-se também a característica da
amostra, o estado nutricional dos pacientes através da ASG
(Avaliação Subjetiva Global), o tempo de internação (dias),
e a taxa de óbito. Posteriormente estudou-se a associação
da reinternação com o risco de sarcopenia e com o estado
nutricional. Resultados: A idade média dos pacientes estudados foi de 57,4 ± 14,5 anos, sendo 51,9% (n=97) do
sexo masculino. Destes, 89,4% (n=127) apresentaram escore
ASA (American Society of Anesthesiologists) I e II. A média
do IMC foi de 27 ± 6,3 Kg/m2, sendo que de acordo com
a ASG, 56,1% (n=105) estavam eutróficos (ASG A), 30,5%
(n=57) encontravam-se em risco nutricional ou desnutrido
moderado (ASG B) e 13,4% (n=25) apresentavam desnutrição grave (ASG C). O tempo médio de internação foi de
5,1 ± 6,7 dias e 7,5% (n=14) dos pacientes estudados foram
a óbito. A taxa de reinternação observada nos pacientes
foi de 8,6% (n=16). Os resultados mostraram que 55,1%
(n=103) dos pacientes estavam em risco nutricional e
19,3% (n=36) pacientes encontravam-se em risco de
sarcopenia. Observou-se uma tendência entre os pacientes
que reinternaram a apresentarem risco de sarcopenia
(p=0,053; SARC-F ≥4), entretanto quando foi utilizado o
ponto de corte para o SARC-F ≥5 pontos, essa associação
foi significativa (20,5% vs 6,7%; RR 3,1 IC 95% 1,17-8,11;
p=0,021). Não houve associação da reinternação com
risco nutricional avaliado pela NRS-2002 (p=0,922) e com
a presença de desnutrição estudada pela ASG (p=0,116).
Conclusão: Os dados permitem concluir que pacientes
cirúrgicos oncológicos avaliados como em risco de sarcopenia (escore ≥5) pelo questionário SARC-F foram aqueles
que apresentaram maior risco de reinternação.

EP159
RISCO NUTRICIONAL E ESTADO NUTRICIONAL DE
PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
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APRESENTADORES: LÍVIA TORRES MEDEIROS1; FRANCISCA
ISABELLE DA SILVA E SOUSA1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
PRISCILA TAUMATURGO HOLANDA MELO2; ANA FILOMENA CAMACHO SANTOS DALTRO3; FÁBIA KARINE DE MOURA LOPES1;
ANA RAQUEL EUGÊNIO COSTA RODRIGUES1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é um achado importante em
pacientes hospitalizados, podendo afetar diretamente o prognóstico. Dado os efeitos colaterais metabólicos das complicações pós-transplante, o pós-cirúrgico e aquelas acumuladas
ao longo dos anos de tratamento dialítico culminam em
aumento do catabolismo proteico e depleção de massa
muscular, que muitas vezes podem não ser identificados
com métodos isolados de avaliação do estado nutricional.
Objetivo: Avaliar o risco e estado nutricional de pacientes
transplantados renais. Métodos: Estudo transversal de natureza descritiva. Foram avaliados 26 pacientes, acima de 18
anos, admitidos no mês de maio de 2019. Foram coletados
dados demográficos (idade e sexo) e clínicos (doença de
base, comorbidades e motivo de internação). Para triagem
de risco nutricional foi utilizado a Nutrition Risk Screening
2002 – NRS-2002. A avaliação do estado nutricional foi
realizada através dos parâmetros antropométricos índice
de massa corporal – IMC e a circunferência braquial – CB.
Além disso, também foi utilizado a ferramenta Avaliação
Subjetiva Global Quantitativa Modificada para pacientes
renais (ASGQM) elaborada por Kalantar-Zadeh (1999).
Resultados: A amostra foi composta sobretudo por indivíduos
do sexo masculino (61,54%) com média de idade de 51±14
anos. A doença de base mais prevalente foi hipertensão
(30,77%), seguida de diabetes (26,92%) e causa indeterminada (15,38%). A maioria dos pacientes eram hipertensos
(61,90%), bem como eram portadores tanto de hipertensão
como diabetes (28,57%). O principal motivo de internação
foi realização do transplante renal (42,31%), seguido de
infecções (30,77%) e disfunção do enxerto (23,08%). Um
pouco mais da metade da amostra não estava em risco
nutricional segundo a triagem NRS 2002 (57,69%). Quanto
ao estado nutricional a maioria da amostra apresentava-se
com sobrepeso e obesidade segundo IMC (53,85%), já pela
CB estavam eutróficos (53,85%), com relação a ASGQM um
pouco mais da metade da amostra apresentava algum grau
de desnutrição (53,85%). Discussão: Realizar avaliação
nutricional de pacientes renais mostra-se um desafio tendo
em vista o desequilíbrio hidroeletrolítico, que pode modificar
o volume de água corporal, e a massa óssea, sendo necessário a combinação de diversos métodos para o diagnóstico nutricional. Os pacientes avaliados mostraram-se com
excesso de peso pelo IMC e eutróficos pela CB, entretanto,

revelaram-se desnutridos quando avaliados pela ASGQM.
Dessa forma, essa ferramenta pode ser valioso coadjuvante
na avaliação do estado nutricional de indivíduos transplantados renais, uma vez que combina diversos fatores importantes no diagnóstico nutricional de pacientes renais, como
ingestão alimentar, tempo de hemodiálise e exame físico,
além da antropometria.

EP160
RISCO NUTRICIONAL E VIA DE ALIMENTAÇÃO EM
IDOSOS INTERNADOS EM ENFERMARIA GERIÁTRICA
APRESENTADORES: NATHALIA KAROLYNE DE ANDRADE SILVA1;
GERLANE QUERCIA DE FREITAS FRANÇA2; KARINE MIRELLI TORRES DOMINGOS2; SILENE ALVES PEREIRA2.

1. INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO
FIGUEIRA, RECIFE - PE - BRASIL; 2. REAL HOSPITAL PORTUGUÊS,
RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: A presença do risco nutricional depende da
idade, perda de peso, aceitação alimentar, estado nutricional
e da gravidade patológica. Quando o escore aumenta, pode
associar-se a mais complicações, intervenções cirúrgicas,
maior tempo e custo de hospitalização, como também pode
elevar a mortalidade e favorecer a mudança de via de alimentação. Objetivo: identificar risco nutricional e prevalência
da via de alimentação em idosos internados em enfermaria
geriátrica de um hospital de grande porte. Métodos: Trata-se
de um recorte descritivo e transversal onde foram incluídos
idosos de ambos os sexos admitidos em enfermaria geriátrica
de um hospital de grande porte de Recife no período de junho
e julho de 2019. Considerou-se como critérios de exclusão
pacientes com menos de 60 anos e/ou em jejum no momento
da coleta. A partir da Nutritional Risk Screening (NRS 2002)
realizada em até 24hs de admissão, considerou-se o escore
maior ou igual à 03, como ponto de corte o qual representa
risco nutricional. Sobre a via de alimentação, considerou-se
a primeira da prescrição médica. Resultados: Como principais achados, num total de 70 internados, a maioria eram
mulheres (70%) com média de idade de 84 anos. A maior
parte tinha prescrição de dieta via oral (78,5%), enquanto
14,4% pacientes estavam em uso de terapia enteral via sonda
nasoenteral e 7,1% dos idosos tinham como fonte de nutrição
a gastrostomia. Não houveram pacientes em uso de nutrição
parenteral no período de estudo. A maioria dos idosos internados apresentavam risco nutricional (65,7%) assim como
todos os pacientes (100%) que estavam em uso de sonda
nasoenteral ou gastrostomia, enquanto 44,2% estavam em
via oral e apresentava risco nutricional. Conclusões: O risco
nutricional em idosos esteve associado a todas as vias de
alimentação, mas principalmente a terapia enteral via sonda
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nasoenteral e gastrostomia. O risco de desnutrição pode
aumentar o índice de complicações, custo, maior tempo de
hospitalização, menor qualidade de vida e maior tendência
a mortalidade. Assim, o risco nutricional do paciente idoso
deve ser sempre considerado pela equipe multiprofissional,
principalmente pelo nutricionista.

EP161
SARCOPENIA EM PACIENTES CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DO RISCO PELO QUESTIONÁRIO
SARC-F E SUA RELAÇÃO COM A FORCA DE PREENSÃO
PALMAR
APRESENTADORES: JESSIKA CADAVID SIERRA1; DIANA BORGES
DOCK NASCIMENTO2; ARMANDO GUEVARA2; JOSÉ EDUARDO
DE AGUILAR NASCIMENTO2.

1. UFMT, CUIABÁ - COLOMBIA; 2. UFMT, CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: A sarcopenia, um fenómeno que geralmente
acontece no processo de envelhecimento, pode acometer
mais rapidamente a pacientes com deterioro do estado
nutricional e doenças crônicas como o câncer. A perda
progressiva da performance física e redução na massa e
força muscular em pacientes cirúrgicos pode representar
maiores riscos pós-operatórios no tempo de internação e
no desenvolvimento de complicações. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi o de investigar a relação do risco de
sarcopenia com a força de preensão palmar pré-operatória
em pacientes oncológicos cirúrgicos. Métodos: Estudo
transversal, realizado com 112 pacientes idosos oncológicos
cirúrgicos no período de julho de 2018 a março de 2019
em Cuiabá, Brasil. Foi aplicado o questionário SARC-F, a
mensuração da força de preensão palmar pela dinamometria, e o questionário Avaliação Subjetiva Global (ASG).
Os valores de referência para sexo e idade na identificação
de fraqueza muscular foram valores inferiores a 20 kgf nas
mulheres e inferiores a 30 kgf nos homens. Utilizou-se o teste
chi quadrado para avaliar a associação das variáveis. Valores
com p<0,05 foram considerados como estatisticamente
significativos. Resultados: A amostra foi constituída de 112
pacientes, sendo 79 (71%) de sexo masculino e 33 (29%) do
sexo feminino. Os valores médios da idade para homens e
mulheres foram 68 e 73 anos respetivamente. Dessa população 48 (43%) eram nutridos (ASG A), 51 (46%) tinham risco
moderado (ASG B) e 13 (12%) eram desnutridos graves (ASG
C). De acordo com o questionário de triagem da sarcopenia
(SARC-F), 71% dos pacientes classificaram como sem risco
de sarcopenia e 21% com risco. Os resultados mostram que
pacientes sem risco de sarcopenia tiveram valores superiores
de força de preensão palmar e que aqueles classificados com
risco tiveram valores inferiores aos de referência, mostrando

mais fraqueza muscular (p= 0,01). Discussão: O risco de
sarcopenia está diretamente relacionado com a diminuição
da força de preensão palmar pré-operatória em pacientes
idosos oncológicos. Detectar precocemente as alterações na
capacidade funcional pode ajudar a estabelecer estratégias
para diminuir o risco de desfechos negativos como maior
tempo de internação e complicações no pós-operatório.

EP162
SUPORTE NUTRICIONAL NA SAÚDE DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE
ARACAJU/SE
APRESENTADORES: RAYANNE MARIA GOMES DE SOUZA1;
RAÍSSA TAYNARA COUTO LIMA1; IZOLDA VIRGINIA SANTOS
PEREIRA1; ANA CAROLINA VASCONCELOS ROCHA1; SAMARA
PEREIRA DA SILVA1; IRIS FRANCISCA MENEZES OLIVEIRA1; KAUANE SANTANA LIMA SANTOS2; NEYLANE CECILIA EVANGELISTA
SANTOS2.

1. HOSPITAL PRIMAVERA, ARACAJU - SE - BRASIL; 2. CLÍNICA PLENUM, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: Alteração do estado nutricional é algo muito
frequente em pacientes oncológicos. Nesse cenário, a
avaliação do estado nutricional nesses pacientes é de suma
importância em decorrência dos problemas nutricionais
associadas à patologia, uma vez que, para o biênio 20182019 estima-se a ocorrência de 600 mil nossos casos de
neoplasias. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional durante o
tratamento oncológico de indivíduos atendidos no ambulatório de nutrição do Centro de Oncologia Dr. Oswaldo
Leite, anexo ao Hospital de Urgência de Sergipe e verificar
a frequência de consumo de alguns alimentos que auxiliam
no tratamento. Métodos: Estudo descritivo e analítico
realizado entre março e abril de 2018, onde foi aplicada
uma anamnese com perguntas referente ao câncer, renda
familiar e frequência de consumo de alguns alimentos. Além
disso, foi realizada a avaliação antropométrica composta
por peso, altura, PCT, CB e classificação do IMC. Os dados
foram tabulados no Excel® e analisados estatisticamente
no programa Statistical Package for the Social Sciences
- SPSS® através de frequência absoluta e relativa (%) e
por meio do teste qui-quadrado de Pearson (p=0,005) e
qui-quadrado independente (p=0,005). Resultados: Participaram do estudo 51 indivíduos, sendo 24 (41,1%) do
sexo masculino e 27 (52,9%) do sexo feminino com idade
média de 57 anos. De acordo com a avaliação nutricional,
pelo IMC 23 (46,9%) pacientes foram classificados com
sobrepeso; pela CB 20 (41,7%) como eutróficos e pela PCT
19 (39,6%) como desnutridos. Em relação à frequência de
consumo alimentar, observou-se alto consumo de tomate
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(96,19%), uva (54,90%), melancia (52,94%), cenoura
(90,19%), cebola (86,27%) e cebolinha (64,70%); e um
baixo consumo de frutas vermelhas (41,17%), brócolis
(70,58%), couve-flor (62,74%), azeite (53%), alecrim
(84,31%), açafrão da terra (66,66%), gengibre (66,66%),
manjericão (72,54%), e pimentas preta (88,23%) e vermelha
(100%). Discussão: Houve uma prevalência considerável de
desnutrição entre os pacientes atendidos de acordo com a
relação a CB e PCT, quando comparada com a prevalência
de sobrepeso do Índice de Massa Corporal. Ao analisar
a frequência do consumo alimentar o baixo consumo de
nutrientes essenciais tem como fatores predominantes as
alterações no metabolismo e no trato digestivo que ocorrem
durante o tratamento oncológico.

EP163
TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE COM SÍNDROME
DE TARNER MOSAICO E DOENÇA CELÍACA EM APRESENTAÇÃO BIMODAL: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: BRUNA LAZZERI; JOÃO WILNEY FRANCO
FILHO.

HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC/RS, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: Paciente previamente diagnosticada com
Doença de Parkinson e mais recente com síndrome do
intestino irritável. História de menopausa precoce (aos 27
anos), abortamentos prévios e uma gestação bem sucedida
aos 19 anos. Encaminhada para internação devido diarreia
intensa de longa data (>5meses) associada a desnutrição
grave com risco de óbito. Realizado endoscopia digestiva
alta e dosagem anti transglutaminase que confirmaram
hipótese para doença celíaca. Ainda durante a internação,
considerando história clínica (menopausa precoce e doença
celíaca bimodal), exame físico (baixa implantação de orelhas,
hipertricose supra labial, cúbito valgus), exames de imagem
(ultrassom transvaginal sem visualização de ovários e ecocardiograma com forame oval patente) e cariótipo de banda G,
confirma-se Síndrome de Turner mosaico. Objetivos: Relatar
um caso de uma paciente quinquagenária desnutrida grave
com diagnóstico diferencial para Síndrome de Turner Mosaico
e doença celíaca associada, com ênfase na intervenção
nutricional realizada pela Equipe Multidisciplinar de Terapia
Nutricional (EMTN). Materiais e Métodos: Os dados foram
obtidos, no ano de 2019, por meio da extração e revisão do
prontuário e protocolos institucionais: triagem nutricional pela
Nutritional Risk Screening 2002 (NRS2002), avaliação nutricional pela avaliação subjetiva global (ASG), protocolo de
terapia nutricional, anamnese, exames laboratoriais e revisão
da literatura, durante o período de internação. Resultados:
Paciente com NRS 2002 >3 (risco nutricional), Avaliação

Subjetiva Global C (severamente desnutrida), quadro de diarreia por aproximadamente 5 meses até a internação, extrema
perda ponderal- 42% da massa corpórea, índice de massa
corporal de 11kg/m², exames laboratoriais: Albumina:2,3;
PCR:0,6; transferrina:85 na chegada, evoluindo com perda
de funcionalidade. Foi optado por iniciar com dieta enteral
suplementar a via oral (vo) sem glúten e sem lactose, em
progressão parcimoniosa, controle estrito de eletrólitos e
reposição de tiamina preventiva, tendo em visto o elevado
risco para síndrome de realimentação. Durante a internação
progride para cessação da diarreia, atinge a meta calóricoproteica estipulada de 40kcal/kg/peso atual, elevação da
albumina sérica de 2,3 passa à 3,2 e consequente aumento
ponderal de em torno de 10% e melhora da funcionalidade
(voltando a deambular). Desta forma a paciente recebe alta
hospitalar com dieta vo sem glúten e lactose associada a
nutrição enteral suplementar com retorno ambulatorial para
acompanhamento da reabilitação. Discussão: O desfecho
clínico foi positivo, em que a paciente sai do risco iminente de
morte por desnutrição para um processo de reabilitação. O
qual foi possível através do trabalho conjunto de diagnóstico
diferencial e um manejo nutricional adequado. Respeitando
as diversas fases de nutrição do paciente, desde o início
cauteloso, e não menos importante, até um aporte nutricional
mais agressivo.

EP164
TIME DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA
NA ASSISTÊNCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
APRESENTADORES: JULIANA BONFLEUR CARVALHO; GRASIELA
KONKOLISC PINA DE ANDRADE; ARIANE NADOLSKIS SEVERINE;
LUANYE KARLA SILVA; WANIA REGINA MOLLO BAIA; ANA LUCIA
CHALHOUB CHEDIAC RODRIGUES.

SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS,
SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Estudos mostram que a desnutrição hospitalar no
Brasil é de 40,2% na admissão, aumentando para 55,2% no
período de 7 dias e podendo chegar a 64,6% após 14 dias de
internação. A mensuração da massa e função muscular pode
ser usada para estratificar o risco nutricional dos pacientes e
monitorar a resposta a intervenções nutricionais direcionadas,
por isso foi incluída nos critérios de diagnóstico recentes para
desnutrição. Além disso, preservar a massa muscular não é
apenas crucial para manter a funcionalidade adequada, mas
também para os seus papéis metabólicos e homeostáticos. A
massa muscular baixa demonstrou levar a efeitos deletérios a
saúde e aumento do risco de readmissão e mortalidade em
pacientes hospitalizados. Objetivo: Criar um time de intervenção com objetivo de detectar precocemente alterações na
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composição corporal e funcionalidade dos pacientes hospitalizados. Métodos: A avaliação é realizada em pacientes de um
hospital geral particular em São Paulo que apresentem baixo
peso, perda de peso grave, uso de terapia nutricional enteral
abaixo de 80% das recomendações nutricionais, nutrição
parenteral, presença de lesão por pressão ou jejum maior
que 3 dias. A composição corporal é mensurada por meio
de bioimpedância elétrica e/ou antropometria e a funcionalidade é medida através da força de preensão palmar. A
primeira avaliação é realizada em até 72h após a admissão
e na presença de alterações é aplicado terapia nutricional
individualizada. O retorno é realizado a cada 15 dias e a partir
da segunda avaliação é detectada a melhora, manutenção
ou piora da composição corporal. Resultados: Entre março
de 2018 e março de 2019 foram avaliados 1572 pacientes.
Do total, 44,2% (n=695) foram reavaliados e destes 18,7%
(n=130) apresentam melhora, 70,5% (n=490) manutenção
e 10,8% (n=75) piora do estado nutricional. Intervenções
específicas foram sugeridas quando o paciente apresentou
piora do estado nutricional tais como: orientação verbal,
introdução de suplementação oral, adequação de fórmula
enteral e parenteral. Discussão: O Time de Avaliação Nutricional detectou precocemente massa muscular e funcionalidade reduzidas, atuando de imediato através de intervenções
individualizadas, o que contribuiu para que a maior parte dos
pacientes mantivessem o estado nutricional. A avaliação da
composição corporal à beira-leito é fundamental para aplicar
uma assistência nutricional efetiva.

EP165
TRIAGEM DE RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES CIRURGICOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM SERGIPE
APRESENTADORES: ISAURA VIGINIA REIS MENEZES VALENÇA1;
CLÁUDIA DOS SANTOS LISBOA1; MARIA ALICE ALVES SILVA2;
MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA1; SILVIA MARIA VOCI1;
MILENA MOTTA XAVIER SODRÉ1; QUESIA NERY DOS SANTOS1;
SIMONIZE CUNHA BARRETO DE MENDONÇA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - TO - BRASIL.
Introdução: A Triagem de Risco Nutricional de acordo com
Associação Americana de Nutrição Parenteral e Enteral
(ASPEN), deve ser realizada em todos os pacientes admitidos no âmbito hospitalar com objetivo de identificar quais
possuem o risco de desnutrição, visto que este se torna um
agravante ao quadro patológico e eleva a morbimortalidade.
Objetivo: Identificar o risco nutricional de pacientes candidatos à cirurgia através da ferramenta de Triagem de Risco
Nutricional NRS (Nutritional Risk Screenig) 2002. Métodos:
Trata-se de um estudo transversal analítico, realizado no

período de março a junho de 2019, com pacientes adultos e
idosos alocados nas Clinicas Cirúrgicas I e II de um hospital
universitário de Sergipe, por meio do formulário de Triagem
de Risco Nutricional (NRS 2002), realizado em até 48 horas
de admissão. Foram excluídos os que permaneceram menos
de 24 horas no internamento, ou que reinternaram no
mesmo mês. Resultados: Foram avaliados 100 pacientes
nesse período, 68,62% do sexo feminino e 31,38% do sexo
masculino, desses 15% apresentaram risco nutricional e 85%
estavam sem risco nutricional. Discussão: A triagem de risco
nutricional é um processo simples e rápido, que deve ser
executado em até 48 horas da admissão hospitalar, buscando
favorecer subsídio para assistência nutricional adequada,
a fim de identificar problemas ligados à nutrição, sendo
constituída de coleta, verificação e interpretação de dados
para tomada de decisões referentes à natureza e à causa
de problemas relacionados à nutrição. No Brasil a taxa de
desnutrição atinge de 20 a 60% dos pacientes hospitalizados
e essa condição atinge de forma mais severa os idosos e
pacientes críticos. Estudo realizado no Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de São Paulo observou risco nutricional em 28% dos pacientes cirúrgicos, já estudo também
realizado com pacientes cirúrgicos no Hospital Universitário
de Vitória – ES revelou 13,3% dos pacientes com risco nutricional, deixando nossos achados próximos da realidade do
país. Considerando que a hospitalização traz consigo diversas
complicações como piora da resposta imunológica, atraso
no processo de cicatrização, risco elevado de complicações
cirúrgicas e infecciosas, maior risco de desenvolvimento de
lesões por pressão, maior tempo de internação e do risco
de mortalidade, além de aumentar assim o custo hospitalar. Conclusão: A triagem do risco nutricional realizada
no presente estudo evidenciou um percentual de 15% de
indivíduos cirúrgicos em risco nutricional no Hospital Universitário de Sergipe, valor equivalente aos dados nacionais.
No entanto, é ainda necessário salientar a importância do
adequado estado nutricional para realização de cirurgias e
a implicação deste no período pós-operatório.

EP166
TRIAGEM E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES
COM DOENÇAS PULMONARES INTERNADOS EM UM
HOSPITAL DA REGIÃO SUL DO BRASIL
APRESENTADORES: SILVANA FRANCO; KAROLYNE KRÜGER
CARVALHO EING; JOSEANE CARLA SCHABARUM.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, GUARAPUAVA PR - BRASIL.
Introdução: Doenças pulmonares podem desenvolver
consequências sistêmicas, tais como aceleração do
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metabolismo e promoção do catabolismo, além de favorecer a redução da ingestão energética e resposta inadequada à ingestão alimentar, afetando o estado nutricional
de pacientes. Essas reações podem chegar a levar o
paciente a óbito, demonstrando a fundamental importância
da atenção nutricional. Objetivo: Identificar o perfil nutricional de pacientes com doença pulmonar internados em
Hospital da região sul do Brasil. Métodos: Foi realizado um
estudo transversal e descritivo, com 40 pacientes de ambos
os sexos, 55% (n=22) do sexo feminino e 45% (n=18) do
sexo masculino, sendo 27,5% (n=11) adultos e 72,5%
(n=29) idosos, que apresentavam doenças pulmonares.
A triagem foi efetuada utilizando Nutrition Risk Screening
2002 (NRS- 2002) e, ocorreu entre os meses de fevereiro
e maio de 2019, onde no momento da entrevista foram
aferidos peso (P), estatura (E), em seguida calculado índice
de massa corporal (IMC). Resultados: Quanto ao estado
nutricional pôde-se observar que 40% (n=23) apresentaram
baixo peso, dos quais 13% (n=3) eram adultos e os outros
87% (n=23) eram idosos. Estavam em eutrofia 20% (n=8)
dos pacientes, sendo 37,5% adultos (n=3) e 62,5% idosos
(n=4), em sobrepeso apenas 7,5% (n=3). Apresentaram
obesidade 15% dos pacientes (n=6), sendo 66,7% adultos
(n=4) e 33,3 idosos (n=5). Portanto, 75% (n=30) estavam
em risco nutricional. Considerando as comorbidades, 62,5%
(n=25) relataram apresentar hipertensão diagnosticada anteriormente à internação, Diabetes Mellitus tipo II, ou perfil lipídico alterado. Em relação às refeições ofertadas no hospital,
37,5% (n=15) relataram não ter boa aceitação da dieta,
17,5% (n=7) aceitam regularmente a dieta oferecida, 45%
(n=18) têm boa a ótima aceitação da dieta. Conclusão:
Observou-se que grande parte dos pacientes com doenças
pulmonares apresentaram baixo peso, mostrando as comorbidades associadas na maior parte da amostra estudada, e
dentre estes a maior prevalência foi de idosos, demonstrando
a importância do acompanhamento nutricional minimizando
ou corrigindo as disfunções causadas pelas enfermidades
instaladas e evitando suas complicações.

EP167
TRIAGEM NUTRICIONAL COMO PREDITOR DE RISCO
NUTRICIONAL EM ADULTOS INTERNADOS EM UM
HOSPITAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução: A detecção do risco nutricional no ambiente
hospitalar é fundamental, tendo em vista que a desnutrição
em pacientes hospitalizados está relacionada ao aumento
da morbidade e mortalidade. Objetivos: Avaliar o risco de
desnutrição em pacientes adultos internados em um hospital
estadual de urgência e emergência, através da aplicação do
instrumento de triagem Nutrition Risk Screening (NRS-2002).
Métodos: Estudo transversal com amostra composta por 259
pacientes com idade entre 20 e 59 anos, de ambos os sexos e
com tempo de internação menor ou igual a 72 horas. Resultados: Entre os 259 pacientes avaliados, a idade média foi de
48,2 ± 9 anos, sendo a maioria do sexo masculino (52,9%).
O risco nutricional foi identificado em 45,9% dos pacientes
avaliados. Quando observado o motivo das internações,
as doenças cardio e cerebrovasculares estavam em maior
proporção (60,6%). A maioria dos pacientes era assistido por
dieta oral (91,5%), e a periocidade das visitas do nutricionista
estava relacionada com o estado nutricional do paciente. No
grupo classificado com risco de desnutrição, 11,3% era assistido por suporte nutricional enteral. Discussão: A aplicação
da triagem nutricional no momento da internação hospitalar
é fundamental para identificar o risco nutricional e antecipar
a terapia nutricional a fim de prevenir a desnutrição e, consequentemente, agravar o estado de saúde do paciente, tendo
em vista que piores desfechos clínicos hospitalares são mais
freqüentes em pacientes desnutridos. O nutricionista tem um
papel fundamental na detecção precoce do risco nutricional
no ambiente hospitalar, possibilitando uma intervenção
adequada que poderá atuar como fator de preservação do
estado nutricional do paciente hospitalizado e permitir um
melhor desfecho clínico.

EP168
TRIAGEM NUTRICIONAL EM PESSOAS QUE VIVEM COM
HIV/AIDS INTERNADAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: CAMILA PEREIRA DA COSTA; DANIELA DE
ALENCAR DA SILVA; LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA; CLARISSY
PALHETA DE SENA ALCANTARA; PRISCYLA SOUZA DE LIMA;
MYLENNE CARDIM FERREIRA; MARIA RITA FONSECA DIAS; ANDRESSA DA COSTA DO VALE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.
APRESENTADORES: PAULA CRISTINA SILVEIRA DIAS DE VASCONCELOS; ANDREA CALINE FERREIRA ARAÚJO; TÔNIA VALÉRIA
SOUZA DE LIMA; PATRÍCIA DA SILVA SALDANHA LIMA; GEYSA
KARINA DOS SANTOS PESSOA; MARÍLIA CRISTIANE DA SILVA;
THAÍS ARAÚJO DE MEDEIROS BORGES; DANIELLE DAMASCENO
SILVESTRE.

HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, NATAL - RN - BRASIL.

Introdução: Triagem nutricional é o processo de identificação
das características associadas a problemas dietéticos ou nutricionais e consiste na realização de inquérito simples, direcionado
ao paciente ou aos seus familiares, com o intuito de identificar
o risco nutricional. A Nutritional Risk Screening (NRS-2002) é
o instrumento de triagem nutricional mais recomendado em
âmbito hospitalar, pois detecta a desnutrição ou o risco de
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desenvolvê-la durante a internação. Os pacientes identificados
com risco nutricional pela triagem devem ser submetidos à
avaliação nutricional para identificação de alterações nutricionais ainda no início. Dessa forma, a triagem auxilia como um
importante instrumento na terapêutica clínica e dietética das
Pessoas que Vivem com HIV/AIDS (PVHA). Objetivo: Verificar
a presença de risco nutricional, por meio de ferramenta de
triagem em Pessoas que Vivem com HIV/AIDS internados em
um Hospital Universitário. Métodos: Estudo descritivo, observacional, de caráter transversal com pacientes hospitalizados
em um Hospital Universitário. Foram incluídos todas as PVHA
admitidas na clínica de doenças infecciosas e parasitárias no
período 03 meses. A aplicação do método NRS-2002 realizouse nas primeiras 72 horas de admissão do paciente. A fase 1
da triagem é composta por quatro questões referentes ao Índice
de Massa Corporal (IMC), perda de peso não intencional em
três meses, perda de apetite e estresse causado pela doença.
Se a resposta do paciente fosse sim para uma destas perguntas,
realizava-se a fase 2 da triagem, na qual o estado nutricional é
avaliado por meio de escores de acordo com a perda de peso e
ingestão alimentar do paciente. Escore de 0 a 2 era classificado
como eutrofia e maior ou igual a 3 como risco nutricional. Este
trabalho foi aprovado pelo CEP/CONEP pelo parecer de número
2.876.356. Resultados: Foram triados 45 PVHA, dos quais 66%
eram do sexo masculino e 34% feminino. A média de idade foi
de 37 anos. A prevalência de risco nutricional foi observada em
80% dos pacientes. Discussão: O risco nutricional observado na
maioria dos pacientes triados pode ser explicado devido a perda
de peso ser a complicação mais visível e recorrente na infecção
pelo HIV. Estudos evidenciam que o gasto energético da massa
magra de repouso é significativamente maior em PVHA do que
em indivíduos saudáveis. A perda de peso também pode ocorrer
devido a alterações de consumo alimentar, deglutição, infecções
oportunistas e depressão. Assim, a aplicação da triagem nutricional pode auxiliar no rastreamento nutricional, possibilitando
uma intervenção precoce, a qual pode consequentemente trazer
melhora no prognóstico em PVHA hospitalizadas.

EP169
UTILIZAÇÃO DA NUTRITION RISK SCREENING - NRS/2002
POR NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO:
DIAGNÓSTICO DAS DIFICULDADES NA CLASSIFICAÇÃO
DA PATOLOGIA DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS
APRESENTADORES: ISABELLA CASTELLANO SILVA1; SILVIA CRISTINA RAMOS GONSALES1; LENITA GONÇALVES DE BORBA2.

1. INSIRA EDUCACIONAL, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. INSTITUTO
DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O diagnóstico do risco nutricional pode ser
feito por diferentes métodos, incluindo a triagem de risco

nutricional. Após a obrigatoriedade do uso de triagens
de risco nutricional no ambiente hospitalar em 2005 pelo
Ministério da Saúde, surgiram diversos protocolos validados
internacionalmente. Dentre eles destaca-se a Nutrition Risk
Screening – NRS/2002 considerado o mais recomendado no
ambiente hospitalar, porém muitos profissionais apresentam
dificuldade no preenchimento dos dados. Objetivo: Identificar os fatores de confusão que podem existir no preenchimento dos dados do formulário da NRS/2002 pelos nutricionistas. Métodos: Pesquisa quantitativa realizada através
de questionário auto aplicável, contendo 11 questões de
múltipla escolha relacionadas ao uso prático da NRS/2002,
disponibilizadas na plataforma Google Formulários e divulgada por meio eletrônico (redes sociais: Facebook e What’s
App) pelo período 90 dias, no ano de 2018,  direcionadas
aos nutricionistas, de ambos os sexos e de qualquer idade,
que atuam ou já atuaram na área clínica, em ambiente hospitalar, no setor público ou privado do estado de São Paulo.
Resultados: Foram obtidos 111 questionários respondidos,
onde 72,3% eram formados por hospitais gerais e de serviço
público (68,1%). Observou-se que 87,2% dos nutricionistas
fazem uso de protocolos de triagem de risco nutricional,
sendo a NRS/2002 a mais utilizada (74 destes nutricionistas
- 66,9%). Sobre a presença de dificuldade no preenchimento
dos dados da NRS/2002, 45,1% responderam que às vezes
possuem dificuldades e 29,3% responderam que possuem.
A maior dificuldade descrita foi com relação à etapa 2
que se refere à descrição patologia. Dentre as dificuldades
encontradas no momento da classificação da gravidade
da doença, em sua maioria, está associada com a falta
de patologias descritas neste instrumento. Outros apontamentos estão relacionados com pacientes que apresentam
múltiplas comorbidades, subestimação de patologias com
classificações de gravidade mais baixas, falta de comorbidades (doenças renais, lesão por pressão, fases do câncer
e sarcopenia), levando a divergência na classificação de
um profissional para outro. Sobre adaptações realizadas
na NRS/2002 para a realidade da instituição, a maioria
(45,1%) respondeu que não houve adaptações. Conclusão:
Confirmou-se através da presente pesquisa que a NRS/2002
apesar de ser o método mais utilizado para triagem de risco
nutricional no ambiente hospitalar, ainda necessita de uma
reestruturação para adaptar este método as doenças que
são características da unidade hospitalar. Dessa forma, o
uso seria mais rápido, fácil e os resultados mais fidedignos.

EP170
VALORES DO ÂNGULO DE FASE (AF) EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS RECÉM-DIAGNOSTICADOS
APRESENTADORES: KAREN JALORETTO TEIXEIRA GUEDES; CRISTIANE FERREIRA MARÇON; THAYNA LEONES ALMEIDA; ADRIANA
GARÓFOLO.
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IOP/GRAACC/UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: a bioimpedância é um método para avaliação
da composição corporal por meio de corrente elétrica
de baixa intensidade. Os valores de ângulo de fase
(AF) podem refletir a integridade da membrana celular,
podendo ser utilizado como um indicador de prognóstico.
Objetivos: avaliar o AF de acordo com tipo de tumor
e faixa etária. Métodos: estudo observacional de corte
transversal, com coleta de dados prospectiva, realizado
em um hospital de oncologia pediátrica, em crianças.
(<10 anos) e adolescentes (≥10 anos) sem tratamento
prévio, idade entre 1 a 18 anos, no período de junho/18 a
maio/19. Antropometria e bioimpedância foram realizadas
ao diagnóstico. Resultados: avaliou-se 128 pacientes,
76 (59%) do sexo masculino e 92 (72%) <10 anos; 30
(23,4%) tumores de sistema nervoso central (SNC), 28
(21,9%) leucemias e 17 (13,3%) linfomas. Segundo z-score
de índice de massa corporal/idade, 62,5% dos pacientes
eram eutróficos, 15,6% desnutridos e 22% tinham excesso
de peso. A mediana do AF foi 5,1° (mín.:2,2°; máx.: 10,9°).
Crianças e adolescentes com leucemia apresentaram
mediana do AF de 4,4° (mín.:2,7°; máx.: 7,2°) e 4,6°
(mín.:4,0°; máx.: 7,7°), com linfomas de 5,1° (mín.: 4,8°;
máx.: 6,7°) e 4,9° (mín.: 3,5°; máx.: 8,7°), com tumor de
SNC de 5,1° (mín.: 2,6°; máx.: 7,8°) e 6,6° (mín.: 3,5°;
máx.: 10,9°) e tumores ósseos 5,0° (mín.: 4,2°; máx.:
5,5°) e de 6,0° (mín.: 5,3°; máx.: 7,0°), respectivamente.
Todos os pacientes com neuroblastoma, hepatoblastoma,
retinoblastoma e tumores renais apresentaram idade <10
anos, sendo a mediana do AF de 4,6° (mín.: 4,1°; máx.:
8,4°), 4,1° (mín.: 2,2°; máx.: 5,9°), 4,7° (mín.: 3,1°; máx.:
6,4°) e 5,4° (mín.: 4,1°; máx.: 9,1°), respectivamente. Para
os demais diagnósticos, a mediana do AF foi de 5,5º tanto
para crianças (mín.: 2,9°; máx.: 9,5°) quanto adolescentes
(mín.: 5,2°; máx.: 5,8°). Discussão: comparando-se o AF
entre crianças (5,2°) e adolescentes (5,8°) saudáveis com
os resultados, os pacientes com tumores hematológicos
e alguns tumores sólidos apresentaram valores inferiores,
com o menor valor entre crianças com hepatoblastoma.
O AF reflete a integridade da membrana celular, quanto
menor seu valor, pior o grau de lesão celular. O câncer
pode desencadear um estado inflamatório e, com isso,
um prejuízo na integridade da membrana celular e estado
catabólico aumentado, justificando os valores menores
AF encontrados. Apesar do pequeno tamanho amostral,
o exame de bioimpedância foi realizado no paciente em
condições estáveis e sua análise realizada por faixa etária
e diagnóstico. Esse é o primeiro trabalho a descrever AF
em crianças e adolescentes com neoplasia maligna ao
diagnóstico. Há necessidade de ampliar-se o número de
pacientes para análises mais seguras.

EP171
ALTERAÇÕES NO PERFIL LIPÍDICO E VARIÁVEIS ASSOCIADAS EM ADOLESCENTES
APRESENTADORES: EDIMARCOS DOS SANTOS SATEL; PRISCILA
RIBAS DE FARIAS COSTA; LUANA DE OLIVEIRA LEITE; ANA MARLÚCIA OLIVEIRA ASSIS; MÔNICA LEILA PORTELA DE SANTANA;
JACQUELINE COSTA DIAS PITANGUEIRA; MARIA ESTER PEREIRA
DA CONCEIÇÃO MACHADO; LUCIVALDA PEREIRA MAGALHÃES
DE OLIVEIRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: A Doença Cardiovascular pode se iniciar na
infância e adolescência, e a obesidade, já nestas fases da
vida, está associada a inúmeros fatores de risco cardiovascular, como alterações do perfil lipídico, destacando-se,
hipertrigliceridemia, valores diminuídos de HDL-colesterol
e valores aumentados de LDL-colesterol. Estas alterações
no perfil lipídico parecem estar relacionadas com o sexo,
a idade e o índice de massa corporal (IMC). Objetivo:
Avaliar a associação entre a alteração do perfil lipídico e as
variáveis sexo, idade e excesso de peso em adolescentes.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com
adolescentes de ambos os sexos, idade entre 10-19 anos,
matriculados em escolas da rede pública estadual de ensino
de Salvador, Bahia. Foram coletados dados sobre idade, sexo,
peso, altura e perfil lipídico (triglicerídeos, lipoproteína de alta
densidade - HDL e lipoproteína de baixa densidade - LDL)
dos escolares. Utilizou-se o IMC por idade para avaliação do
excesso de peso, segundo OMS (2007). Para análises estatísticas foi utilizado o programa Statistical Package for Social
Sciences versão 20.0.0. Foram consideradas média e desvio
padrão para variáveis quantitativas e frequência absoluta e
relativa para as categóricas. Modelos de regressão logística
foram criados para avaliar a associação entre dislipidemias
e as variáveis sexo, idade e excesso de peso. O protocolo
do estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa sob parecer número 1.139.343. Resultados: A
amostra foi composta por 196 escolares, entre 10-19 anos,
com média de idade de 13,4±1,7 anos. O sexo feminino
foi predominante (64,3%). Prevalência expressiva de adolescentes (35,7%) foi classificada, segundo o IMC, com excesso
de peso (13,8% sobrepeso e 21,9% obesidade). A maioria
(63,3%) dos adolescentes tem idade <14 anos. Na amostra
estudada, a média de triglicerídeos foi 75,5±41,3 mg/dL, a
média de HDL-c foi 51,6±11,9mg/dL e a média de LDL-c foi
80,2±26 mg/dL. Nos adolescentes avaliados, o excesso de
peso e o sexo masculino aumentaram as chances de desenvolver hipertrigliceridemia e aumento de LDL e pareceram
baixar os níveis de HDL quando comparado a indivíduos
eutróficos e do sexo feminino, enquanto que a idade dos
escolares (≥14 anos) se relacionou ao aumento do LDL e
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redução do HDL quando comparado aos escolares menores
de 14 anos. No entanto, esses resultados não foram estatisticamente significantes. Conclusões: Apesar dos resultados
não serem estatisticamente significantes, sexo masculino e
excesso de peso parecem se associar com a hipertrigliceridemia, o LDL elevado e HDL baixo, enquanto a idade (≥14
anos) parece aumentar o LDL e reduzir o HDL nos adolescentes avaliados. O tamanho amostral pode ter influenciado
nos resultados, sendo necessário aumentar o número de
participantes para identificar melhor essas relações.

média de idade foi 13,4 +/- 1,7 anos. Destes, 35,7% foram
identificados com excesso de peso. A avaliação do perfil lipídico identificou 19,4% dos adolescentes com colesterol total
elevado, 12,8% e 24,5% com níveis aumentados de LDL-c e
triglicérides, respectivamente. Baixos níveis de HDL-c foram
percebidos em 33,7% dos adolescentes. Adolescentes com
excesso de peso apresentaram maiores alterações nos níveis
médios de perfil lipídico quando comparados a população
sem excesso de peso. Colesterol total: 151mg/dl. LDL-c:
84,77mg/dl Triglicérides: 83,27mg/dl. HDL: 49,97mg/dl.
Porém, não houve diferença estatisticamente significante
(p>0,05). O tamanho amostral pode ter influenciado nos
resultados, sendo necessário aumentar o número de participantes para identificar melhor essas relações. Conclusões:
Não foi identificada associação estatisticamente significativa
entre excesso de peso e alteração do perfil lipídico, porém
maiores níveis desses parâmetros lipídicos são percebidos nos
adolescentes com excesso de peso. Ressalta-se a relevância
do acompanhamento dos fatores de risco cardiovascular em
fases iniciais da vida auxiliando na prevenção precoce de
doenças crônicas.

EP172
ASSOCIAÇÃO ENTRE EXCESSO DE PESO E ALTERAÇÃO
DO PERFIL LIPÍDICO EM ADOLESCENTES
APRESENTADORES: JAMILE ARAÚJO BISPO; PRISCILA RIBAS
DE FARIAS COSTA; LUANA DE OLIVEIRA LEITE; ANA MARLÚCIA
OLIVEIRA ASSIS; MÔNICA LEILA PORTELA DE SANTANA; VALTERLINDA ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ; MARIA ESTER PEREIRA DA
CONCEIÇÃO MACHADO; NADJANE FERREIRA DAMASCENA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.

EP173
AVALIAÇÃO DA INFUSÃO DA NUTRIÇÃO ENTERAL EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Introdução: O excesso de peso parece ter estreita relação
com alteração do perfil lipídico. Observa-se que a dislipidemia tem maior correlação com adolescentes que
apresentam excesso de peso quando comparados a adolescentes eutróficos. Por sua vez, alterações no perfil lipídico
podem ser fator preditivo para a ocorrência de doenças
cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a associação entre o
excesso de peso e alteração do perfil lipídico em adolescentes. Métodos: Estudo transversal e descritivo, com os
dados do baseline de uma coorte de um ano e seis meses
de seguimento, que faz parte de uma pesquisa mais ampla
multi-países “School policies and cardiovascular risk: a
multi-country study”, realizada com adolescentes de ambos
os sexos matriculados em instituições públicas de ensino de
Salvador, Bahia. Foram coletados dados sobre idade, sexo,
peso, altura e perfil lipídico (colesterol total, lipoproteína de
alta densidade – HDL, lipoproteína de baixa densidade – LDL
e triglicerídeos) dos escolares. Utilizou-se para avaliação
do excesso de peso o índice de massa corporal por idade,
e para o perfil lipídico valores de referência para idade. Os
dados foram analisados no software Statistical Package for
Social Sciences versão 20.0.0. Foram consideradas média
e desvio padrão para variáveis quantitativas e frequência
absoluta e relativa para as categóricas. Foi usado o teste t
de comparação de médias, assumindo-se significância estatística para p<0,05. O protocolo do estudo foi submetido
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer
número 1.139.343. Resultados: Dos 196 adolescentes,
64,3% eram do sexo feminino e 35,7% do sexo masculino. A

APRESENTADORES: JAQUELINE ALMEIDA GUIMARAES BARBOSA1; STERLINE TERRIER1; CLARA MARIZE CARLOS2; RAQUEL
FERNANDES COSTA2; GIOVANA PAULA REZENDE SIMINO1.

1. UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS
CLÍNICAS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Objetivo: Avaliar a infusão da nutrição enteral em pacientes
adultos internados em UTI. Métodos: Estudo quantitativo,
exploratório, longitudinal, realizado ao longo de 4 meses
na UTI de um hospital de alta complexidade. Todos os
pacientes adultos em uso de nutrição enteral no período
foram diariamente avaliados quanto ao volume de dieta
recebido e presença de complicações relacionadas. Foram
coletadas informações acerca do motivo das interrupções
da dieta e dados para a caracterização dos participantes.
Foram realizadas análises estatísticas descritivas. Resultados: Ao longo do período fizeram uso de nutrição enteral
79 pacientes, com idades entre 18 e 88 anos, média de
56,8. 50,6% eram do sexo feminino, sendo que o principal
diagnóstico de internação foram doenças neurológicas
(34,1%) seguidos por doenças cardíacas (19%). A administração da nutrição enteral ocorreu de forma precoce
(em até 2 dias de internação) para 64% dos pacientes,
sendo que o tempo médio de uso da nutrição enteral foi
de 12,3dias. Encontrou-se que em 71% dos balanços de
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infusão realizados o volume recebido foi superior a 80%
do volume prescrito, e em 27% ficou entre 50 e 80% do
prescrito. Os motivos que causaram interrupção na infusão
da nutrição enteral foram obstrução ou perda do cateter
nasoentérico (13,5%), instabilidade hemodinâmica e clínica
(12,1 %), e devido à estase gástrica (11,7%), sendo que
na instituição o protocolo recomendava a interrupção da
infusão da dieta em resíduo gástrico superior a 250ml. Em
16,2% das interrupções o motivo não estava justificado no
prontuário. Discussão: A administração de NE na UTI da
instituição pesquisada pode ser considerada satisfatória
quanto ao início do uso e balanço da infusão, podendo,
contudo, ser melhorado. Na instituição onde se deu a
coleta a EMTN já prevê a necessidade de pausas na infusão
para a realização de cuidados e procedimentos, e diante
disso o cálculo da velocidade de infusão é feito em 20
horas, deixando 4 horas para as respectivas interrupções.
Os resultados mostram falhas nos registros da assistência
prestada, o que dificulta a gestão do cuidado com vistas a
seu aprimoramento. Complicações relacionadas ao uso do
CNE podem ser trabalhadas para serem evitadas. O protocolo de interrupção da infusão por estase gástrica estava
em revisão, com tendência a suspensão da verificação de
resíduo e interrupção da infusão somente em situações de
volume acima de 500ml. Conclusão: Faz-se necessário
capacitar permanentemente a equipe de enfermagem para
o aprimoramento do cuidado prestado a fim de assegurar
a manutenção do estado nutricional dos pacientes.

EP174
CARACTERÍSTICAS E DEMANDAS DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO EM UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE
APRESENTADORES: YARA BRAIDE CARNEIRO1; LAYANNE
RAFAELLY SALDANHA DIÓGENES1; ARMÊNIA UCHÔA DE
MESQUITA2; MATHEUS ALVES UCHÔA1.
1. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a principal porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS),
tem ações de promoção, prevenção e proteção à saúde
e oferece diversos serviços. A atuação do nutricionista na
UBS está condicionada a presença do Núcleo Ampliado a
Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB). Conhecer
as principais características e demandas dos seus usuários
permite traçar estratégias mais próximas da realidade da
área que estão inseridos. Objetivo: caracterizar os usuários e suas demandas no atendimento nutricional em uma
UBS. Métodos: Trata-se de um estudo documental, do

tipo transversal, com abordagem quantitativa, utilizando
o formulário de atendimento dos usuários atendidos pelo
setor de Nutrição em uma UBS localizada em Fortaleza.
Os dados foram extraídos dos protocolos de atendimentos
usados pelos estagiários de Nutrição da Unifor durante os
seus atendimentos. Resultados: Dos 70 protocolos de atendimentos analisados foi possível observar que 58 usuários
(83%) são do sexo feminino; os adultos (n=42; 60%) são
os que mais procuram o serviço de nutrição; a maioria 19
(27%) tem o ensino fundamental completo e 43 (61%) estão
desempregados. Do público analisado 42 (60%) pessoas
são portadoras de DCNT, sendo que a maioria são mulheres
(n=37; 88%). Do público analisado 42 (60%) pessoas são
portadoras de DCNT, sendo que a maioria são mulheres
(n=37; 88%). A faixa etária com maior incidência de DCNT
é entre 30 a 49 anos (n=20; 47%), seguido pelos idosos
(n=10; 24%). A obesidade é a doença mais prevalente
(n=34; 49%) da população avaliada, seguindo o perfil da
maioria dos brasileiros, este número está aumentando ao
longo dos anos (BRASIL, 2018). Metade (n=17; 50%) dos
obesos da amostra apresenta obesidade associada a outra
DCNT (HAS, DM2 e/ou dislipidemia). Dos 34 obesos, 30
(88%) são mulheres e 4 (12%) homens, sendo assim, mais da
metade (n=30; 52%) das mulheres da pesquisa são obesas.
Discussão: As principais DCNT que atinge o público alvo
é a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus
Tipo 2 (DM2), dislipidemia e obesidade. Alguns pacientes
apresentam essas doenças de forma simultânea, o que
torna o acompanhamento nutricional mais essencial para
melhorar a qualidade de vida e reduzir os riscos e complicações dessas comorbidades (MALTA, 2017). Nas últimas
décadas a população está deixando de ser predominantemente desnutrida para obesidade, essa transição nutricional
está relacionada à mudança de hábitos alimentares dos
brasileiros, que estão consumindo mais alimentos ultraprocessados e menos in natura (BRASIL, 2011). Concluiu-se a
maior parte das pessoas avaliadas é portadora de DCNT,
sendo a obesidade a comorbidade mais observada, principalmente nas mulheres. As intervenções nutricionais são
essenciais para o controle das DCNT, tendo em vista que
alguns fatores de risco podem ser atenuados a partir da
alimentação e estilo de vida saudável.

EP175
CARACTERIZAÇÃO DAS HOSPITALIZAÇÕES DE INDÍGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS
APRESENTADORES: DEISE SAMARA DA SILVA PAZ; DHEYSSE ARAÚJO DE LIMA; IONE CHAGAS E SILVA; ROSANE DIAS DA ROSA.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, MANAUS - AM BRASIL.
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Introdução: O Amazonas é conhecido por ter uma das
maiores populações indígenas do país. A implantação da
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
proporcionou maior atenção aos indivíduos desta raça.
Objetivo: Descrever as características das hospitalizações
por indígenas no estado do Amazonas. Métodos: O estudo
observacional analítico e descritivo foi realizado com informações disponíveis no portal eletrônico do Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Para
caracterização epidemiológica foram utilizadas ferramentas
de filtração que compreendeu corte racial indígena, o agrupamento por local de internações, causas de hospitalização
por meio da CID-10 (Classificação Estatística Internacional
de Doenças), sexo, faixa etária, média de permanência
hospitalar e taxa de mortalidade no período de 2009 a 2018.
Os resultados foram descritos em frequência absoluta e em
média. Resultados: De 2009 a 2018 foram autorizadas
15560 internações hospitalares (IH) e hospitalizados 15540
indígenas no Amazonas, a diferença de 15, foi referente às
IH por doenças de transtornos mentais e comportamentais.
No interior do estado houveram 14283 (91,91%) IH e 1257
(8,09%) na capital. Houve prevalência de mulheres 10796
(69,47%) e nas faixas etárias, houveram 6370 (40,99%) internações de crianças e adolescentes, 7637 (49,14%) adultos e
1533 (9,86%) idosos. A causa de internação que prevaleceu
foi gravidez parto e puerpério com 6633 (42,68%), seguido
das doenças do aparelho respiratório 2052 (13,20%). A
média de permanência foi de 3,8 dias, 8,9 em Manaus e
3,3 no interior, 5,3 para os homens e 3,1 para mulheres. As
crianças e adolescentes permaneceram 4,3 dias em média,
adultos 3,2 e idosos 5,51. Nas doenças observadas as
internações por transtornos mentais e comportamentais foi
de 49,9 e média geral de 3,8 dias. A taxa de mortalidade
desta população foi de 1,33%, 5,81% em Manaus e 0,94%
no interior, 2,36% de homens e 0,88% de mulheres. Em
crianças e adolescentes, foi de 1,52%, adultos 0,56% e os
idosos 4,37% tiveram maiores taxas, especialmente menores
de um ano, 3,83% e pessoas com mais de 80 anos, 6,03%.
A maior prevalência desta taxa foi de afecções originadas
no período perinatal, 10,67%, seguida das neoplasias com
9,05%. Discussão: As hospitalizações por indígenas prevaleceram no interior do estado, local de maior residência
desta raça. Apesar disto a maior média de permanência e
taxa de mortalidade foi na capital, onde estão situados os
hospitais de maior complexidade, que fazem atendimentos a
tratamentos mais longos. O sexo feminino ocupou mais leitos
que os homens, taxa que aumentou devido a gravidez, parto
e puerpério. Em geral as mulheres indígenas são multíparas.
Porém os homens permaneceram por mais tempo nos leitos.
As taxas de mortalidade mais altas ocorreram por neoplasias,
em crianças e idosos, principalmente os longevos, dado que
concorda com índices já divulgados por órgãos de estatísticas
epidemiológicas.

EP176
CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: ELYSSIA KARINE NUNES MENDONÇA RAMIRES; JANATAR STELLA VASCONCELOS DE MELO ME MPOMO;
LARISSA DE OLIVEIRA SOARES; PATRÍCIA BRAZIL PEREIRA COELHO; CELINA DE AZEVEDO DIAS; MARIANA MAIRA PIMENTEL
MELO; WITIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES, MACEIÓ - AL - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN) em pacientes hospitalizados é importante para minimizar a deterioração do
estado nutricional, o risco de infecções e a diminuição do
tempo de internação. Objetivos: Caracterizar os pacientes
adultos e idosos em terapia nutricional (TN) de um Hospital
Universitário. Métodos: Trata-se de um estudo transversal do
tipo descritivo, realizado de abril a junho de 2019, a partir do
acompanhamento de pacientes em TN. A análise estatística
foi realizada pelo software Stata versão 13.0. Para caracterização da amostra foram obtidas as frequências simples.
Resultados: A amostra foi composta por 13 pacientes, sendo
7 (54%) do sexo masculino e 6 (46%) do sexo feminino. Desse
total de pacientes 9 (69%) tinham idade < 60 anos e 4 (31%)
apresentavam idade > 60 anos. A terapia nutricional enteral
(TNE) foi o tipo de suporte nutricional mais frequente (92%)
e a via de acesso nasoenteral mais prevalente em relação as
ostomias (84% vs 16%). O maior número de pacientes em
TN advém da indicação pela presença de neoplasia (38%)
seguido da condição de terapia intensiva (31%). Quanto ao
tempo em TN, 9 pacientes (62%) permaneceram em TN por
um período ≤ 7 dias, 3 (23%) de 7-15 dias e 2 (15%) >
15 dias. Foi observado que a maioria dos pacientes (n=11;
86%) não apresentou alteração quanto ao peso inicial vs peso
final bem como 61% dos pacientes (n=8) receberam dieta
hiperprotéica ao início do acompanhamento nutricional. No
entanto, dentre os motivos de término da TN, destacam-se o
óbito (77%; n=10) e a evolução para via oral (15%; n=2),
seguido de transferência/alta com TNE domiciliar (8%; n=1).
Discussão: A utilização de dados descritivos dentro de um
serviço de TN, visa nortear o cuidado e a tomada de decisões
rápidas, otimizando a assistência nutricional prestada ao
usuário. No presente trabalho, podemos chamar atenção
para maior frequência de pacientes que iniciaram a TN
pela presença de neoplasia, o que demonstra um perfil de
pacientes com prognósticos reservados e que foi confirmado
pelo maior percentual de desfecho encontrado na categoria
de óbitos. Assim, sugere-se que a TN possa antever os
maiores graus de comprometimento da doença, contribuindo
de forma efetiva para o reestabelecimento do paciente.
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EP177
CUSTEIO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO VIA
ORAL EM UM SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR VINCULADO A SAÚDE SUPLEMENTAR NO ANO DE 2018.

via de alimentação temporária ou transitória, o custeio foi
principalmente por meios próprios, assim como ocorreu com
a suplementação nutricional para pacientes que alimentam
por via oral. A terapia nutricional enteral representa uma
parte importante dos custos no cuidado e tratamento de
indivíduos assistidos no âmbito domiciliar, principalmente
nos casos de oferta exclusiva para nutrição dos pacientes.
Desta forma, é importante compreender o custeio da terapia
nutricional para pacientes inserido em SAD.

APRESENTADORES: THAIS CASTRO DUARTE; JUDITH GODOI
MOREIRA PEREIRA.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER, IPATINGA - MG - BRASIL.
Introdução: O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) constitui
uma modalidade do seguimento de prestação de serviço em
saúde, substitutiva ou complementar às já existentes. Diante do
cenário atual de rápido crescimento do número de idosos no
Brasil o SAD tem expandido seu serviço. Objetivo: Descrever
e analisar o custeio das dietas enterais e suplementação via
oral ofertada à pacientes atendidos pela nutrição em um SAD
vinculado à saúde suplementar. Métodos: Trata-se de um
estudo retrospectivo e descritivo com análise de prontuário
dos pacientes com idade ≥20 anos, atendidos pela nutrição
de um SAD multiprofissional vinculado à saúde suplementar,
de um Hospital geral do interior de Minas Gerais. A análise
contemplou a média de 60 pacientes atendidos pela Nutrição
por mês, no período de um ano. Foram analisados os
dados de pacientes que tinha como alimentação exclusiva
a dieta enteral via gastrostomia, via sonda de alimentação
e a suplementação via oral. Os dados foram analisados e
descritos representam a média dos dados no período de
Janeiro a Dezembro de 2018. Resultados: Em relação à via
de alimentação, as três mais frequentes foram: 30,8% dos
pacientes alimentavam-se por via oral suplementada (VOS),
29% via gastrostomia (GTT), 21,5% via sonda nasoenteral
(SNE); o restante dos pacientes alimentavam-se exclusivamente via oral (11,9%) ou com vias mistas (37,6%). Dentre
os pacientes que utilizam a dieta enteral exclusivamente via
GTT a maior parte (38,8%) possuía o custeio realizado via
operadora de saúde, 23,3% possuíam o custeio próprio
para dieta enteral, 19,6% com fornecimento misto da rede
municipal e próprio, 14,6% com custeio da rede municipal
e 3,7% via doação de terceiros e custeio próprio. O custeio
da dieta enteral para os pacientes que alimentam exclusivamente via SNE foi realizado em maioria (58,4%) por meios
próprios, seguido de 14,8% via operadora de saúde, 14,1%
de forma mista pela rede municipal e custeio próprio, 12,1%
via municipal, e 0,7% pela operadora de saúde e custeio
próprio. Já para os pacientes que utilizam SVO o custeio em
sua maioria (73,4%) ocorreu por meios próprios, 8,3% via
operadora de saúde, 7,8% pela rede municipal e custeio
próprio, 6,4% via rede municipal e 4,1% via operadora de
saúde e custeio próprio. Discussão: A forma de custeio de
dieta enteral quando em via de alimentação mais definitiva,
como GGT, ocorreu na maioria pela operadora de saúde; já
a dieta enteral fornecida via SNE, o que normalmente é uma

EP178
DOENÇAS ENDÊMICAS TROPICAIS E CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS NA AMAZÔNIA: REPRESENTATIVIDADE
NAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES
APRESENTADORES: CAMILA FERREIRA SILVA LEONEL; PAULA
KAMILA DA SILVA LIMA ALMEIDA; VERONICA CHASSE THURLER
MICCHI; ROSANE DIAS DA ROSA.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS - HUGV, MANAUS
- AM - BRASIL.
Introdução A Amazônia é conhecida por concentrar um
grande número de doenças endêmicas tropicais devido às
características socioambientais desse macroambiente. No
entanto as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão
presentes na população, 32% dos adultos possuem pelo
menos uma patologia com esta classificação. Objetivo Verificar a representatividade das doenças endêmicas tropicais
e crônicas não transmissíveis nas internações hospitalares
no Amazonas. Método Estudo retrospectivo quantitativo e
descritivo, desenvolvido com dados públicos de internações
hospitalares extraídos do site do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletadas
informações referentes ao total de internações hospitalares
de doenças endêmicas tropicais e crônicas não transmissíveis,
de acordo com a lista de morbidade do CID-10, de 2014 a
2018 no estado do Amazonas. Foram utilizados filtros para
obter dados de internações hospitalares, valor total e valor
médio das internações e taxa de mortalidade. Os resultados
foram apresentados através de média e frequência absoluta. Resultados: As internações hospitalares no estado do
Amazonas nos últimos cinco anos somaram 847.628, destas
92.456 (10,90%) foram causadas por DCNT e 3.787 (0,44%)
por doenças endêmicas tropicais, das quais a Malária teve
1.211 (31,97%) internações e tuberculose 1.169 (30,8%).
Entre as doenças crônicas, as mais prevalentes foram as
neoplasias com 26.960 (29,15%), o diabetes com 11.444
(12,37%) e insuficiência cardíaca com 10.958 (11,85%). O
custo total de internações foi de 757.556.708,13 reais, das
DCNT foi 124.548.874,48 (16,44%) com valor médio de
1.666,28 por internação e, das doenças endêmicas o custo
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foi 1.694.679,26 (0,22%), com valor médio de 445,06. As
taxas de mortalidade foram maiores nas doenças crônicas
(7,8%) que as endêmicas (2,61%). Discussão: As DCNT
foram responsáveis por maior ocupação de leitos hospitalares
que as doenças endêmicas tropicais, no período e população
estudada. Os dados corroboram com a literatura que relata
que a alta prevalência dessas doenças impacta os serviços de
saúde em ocupação de leitos e custos hospitalares. Apesar
das doenças endêmicas tropicais serem caracterizadas como
típicas no estado do Amazonas, não foram tão prevalentes
entre as internações notificadas no DATASUS e não apresentaram as maiores taxas de mortalidade. A Organização
Mundial da Saúde classifica as doenças endêmicas tropicais
como doenças negligenciadas, o que pode resultar em
menores tecnologias para o tratamento e consequentemente
menor custo médio das internações, como o que foi encontrado neste estudo.

EP179
EXCESSO DE PESO E ALTERAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
EM ADOLESCENTES APÓS UM ANO E MEIO DE SEGUIMENTO
APRESENTADORES: MONALISA REIS ARRUDA; PRISCILA RIBAS DE
FARIAS COSTA; LUANA DE OLIVEIRA LEITE; ANA MARLÚCIA OLIVEIRA ASSIS; MÔNICA LEILA PORTELA DE SANTANA; JACQUELINE
COSTA DIAS PITANGUEIRA; MARIA ESTER PEREIRA DA CONCEIÇÃO MACHADO; VALTERLINDA ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: Nos últimos anos, a prevalência de sobrepeso
e obesidade em adolescentes vem aumentando assim como
as doenças crônicas não transmissíveis associadas como a
hipertensão. Esta tendência é preocupante, pois o tempo
de exposição a obesidade aumenta o risco para doenças
crônicas. Dessa forma, há necessidade de identificação e
compreensão desses fatores de risco em estágios iniciais do
desenvolvimento como na fase da adolescência. Objetivo:
Comparar as variáveis excesso de peso e pressão arterial
em adolescentes antes e após 18 meses de seguimento.
Métodos: Estudo longitudinal, associado a uma coorte
mais ampla de duas etapas, aprovada pelo Comitê de Ética
da UFBA, que faz parte da pesquisa multi-países “School
policies and cardiovascular risk: a multi-country study”, realizada com adolescentes de 10 a 19 anos matriculados em
escolas de nível fundamental e médio da cidade de Salvador,
Bahia. Os dados de peso, altura, circunferência de cintura
e pressão arterial foram coletados no ambiente escolar
conforme preconizado na literatura. Neste estudo, as variáveis analisadas foram os indicadores antropométricos (índice
de massa corporal e circunferência de cintura) e a pressão

arterial sistólica a diastólica tanto no baseline quanto após
18 meses de acompanhamento. Para as análises estatísticas,
usou-se o software Statistical Package for Social Sciences
versão 20.0.0. Foram consideradas média e desvio padrão
para variáveis quantitativas e frequência absoluta e relativa
para as categóricas. O teste T pareado foi realizado para
comparar as médias das variáveis estudadas antes e após
18 meses de seguimento, admitindo-se significância estatística quando p<0,05. O protocolo do estudo foi submetido
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer
número 1.139.343. Resultados: A amostra foi composta
por 58 participantes, a maioria do sexo feminino (60,3%). A
média de idade no primeiro ano foi 12,9 anos, enquanto que
na segunda etapa foi 14,6 anos. A prevalência de excesso de
peso apresentou redução entre o baseline (48,3%) e o seguimento (34,5%), apesar de detectado aumento de média do
índice de massa corporal (21,4 kg/m² para 22,4kg/m²) e da
média da circunferência de cintura (71,02cm para 73,06cm).
A pressão arterial sistólica e diastólica também apresentou
aumento da média, entre o baseline e o seguimento. Houve
diferença estatisticamente significante (p=0,00) entre as
médias do baseline e do seguimento para o índice de massa
corporal e circunferência de cintura, entretanto, não foi verificada essa diferença para a pressão arterial sistólica (p=0,36)
e diastólica (p=0,24). Conclusões: Observou-se aumento
das médias de todos os indicadores avaliados, na amostra
de adolescentes, após 18 meses de seguimento, embora com
significância estatística apenas relacionada ao estado antropométrico. Destaca-se a importância do acompanhamento
dos fatores de risco cardiovascular em fases iniciais da vida
auxiliando na prevenção de doenças crônicas.

EP180
HOSPITALIZAÇÃO POR DOENÇAS DO APARELHO
DIGESTIVO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS NO ESTADO DO
AMAZONAS
APRESENTADORES: PATRICIA DA SILVA MARTINS FELIX1; LETÍCIA
GUIMARÃES SOARES1; DHEYSSE ARAÚJO DE LIMA2; ROSANE
DIAS DA ROSA1.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS - HUGV, MANAUS
- AM - BRASIL; 2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS,
MANAUS - AM - BRASIL.
Introdução: As doenças do aparelho digestivo, por
suas características sintomatológicas é a segunda maior
causa de hospitalização no estado do Amazonas, tanto
nos serviços de urgência como em internações seletivas.
Objetivo: Descrever as características das hospitalizações por doenças do aparelho digestivo nos últimos 10
anos no estado do Amazonas. Métodos: Foi consultado
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o Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único
de Saúde (SIH-SUS), do período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2018 e filtrados os dados de internações por
doenças do aparelho digestivo: número de internações,
caráter de atendimento, sexo, faixa etária e raça, tempo
médio de internação e taxa de mortalidade. Resultados:
Foram registradas 170.904 internações por doenças do
aparelho digestivo. Os caráteres de atendimento foram de
urgência, com 101.804 (59,56%) internações e eletivos
69.136 (40,44%). Houve predomínio do sexo masculino
50,33% (n=86.040) nas internações. Os adultos (20 a 59
anos) ocuparam 58,17% (n=99.438) dos atendimentos,
seguido por crianças e adolescentes (≤20 anos) com
24,58% (n=42.016) e idosos (≥60 anos) com 17,25%
(n=29.486). A raça predominante foi a parda com 122.160
(71,46%) dos casos e a indígena com menor prevalência
1.040 (0,61%). O tempo médio de permanência hospitalar
da população total foi de 4,3 dias; crianças e adolescentes,
3,7; adultos, 4,2 e idosos, 5,5 dias. Maiores períodos de
permanência foram observados em crianças menores de
um ano de idade (6,8 dias) e idosos com mais de 80 anos
(6,4 dias). A taxa de mortalidade dos homens (2,39%) foi
maior que das mulheres (1,46%). Nos indivíduos de raça
preta (2,96%) essa taxa foi a mais alta entre as raças,
enquanto a indígena (1,35%) teve a mais baixa. As crianças
e adolescentes apresentaram a menor taxa (0,81%) de todas
as faixas etárias, seguida por adultos (1,40%) e idosos
(5,29%). Quando estratificadas, a maior mortalidade foi
de indivíduos com mais de 80 anos (10,12%) e crianças
menores de um ano (6,33%). Discussão: A maior prevalência de hospitalização e taxa de mortalidade foi do sexo
masculino, o que corrobora com a literatura científica. A
raça parda que predomina no Amazonas foi a que mais
teve casos registrados. Apesar dos indígenas serem uma
raça característica da região, não tiveram muitos registros.
As dificuldades como longa espera por procedimentos
hospitalares, alimentação diferente das tradicionais indígenas e barreira linguística limitam a busca por serviços de
saúde. A permanência hospitalar e a taxa de mortalidade
foram maiores nas faixas etárias mais vulneráveis, crianças
menores de um ano e idosos longevos.

EP181
HOSPITALIZAÇÕES POR NEOPLASIA NO ESTADO DO
AMAZONAS
APRESENTADORES: DHEYSSE ARAÚJO DE LIMA; DEISE SAMARA
DA SILVA PAZ; FRANCIELMA SOUSA ALMEIDA; EDUARDO MENDES
GARCIA; ROSANE DIAS DA ROSA.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS, MANAUS - AM BRASIL.

Introdução: As doenças neoplásicas estão entre as principais
causas de morbidade. A prevenção de alguns tipos de câncer
tem sido alertada por autoridades, no entanto ainda é um
problema de saúde pública que aumenta as taxas de mortalidade. Objetivo: Descrever as hospitalizações por neoplasias no estado do Amazonas. Métodos: Estudo quantitativo
retrospectivo, analítico e descritivo. Foram compilados dados
de internações por neoplasias no estado do Amazonas, do
período de 2009 a 2018 do portal eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
através do Sistema de Informação Hospitalar (SIH). A estratificação da amostra por sexo, faixa etária, raça, quantidade
de internações por ano, tempo e média de permanência
hospitalar, taxa de mortalidade e custos hospitalares totais
e médio foi feita por filtros. Resultados: As hospitalizações
por neoplasia nos últimos 10 anos foram 58338 em todo
o estado do Amazonas, variando de 4115 internações em
2014 a 7423 em 2010, destas 54116 (91,20%) foram em
Manaus. Houve predomínio de pacientes do sexo feminino
que perfizeram 65640 (60,1%) casos, da faixa etária de
adultos 38397 (64,71%) e da raça parda 34219 (57,67%).
A média de permanência da amostra total foi de 6,5 dias,
em Manaus 6,8 e no interior 2,8. Os idosos apresentaram a
média de 7,46 dias, os adultos 6,08 e crianças e adolescentes
6,74. O valor total das internações somou 79537131 reais,
destes 76854572,97 (96,63%) foram aplicados na capital.
O custo médio diário foi de 1340,41 reais, 1420,18 na
capital e 513,70 no interior. Quando estratificado por raça, o
custo médio foi de 1340,41 reais por dia de internação, com
maior valor para a raça amarela (R$ 2118,66) e menor na
indígena (R$ 1174,47). A taxa de mortalidade apresentada
pela população do estado foi de 6,57%, na capital 7,06%
e do interior 1,53%, em   mulheres foi de 5,75 e 7,8% nos
homens. Nas faixas etárias esta taxa apresentou 2,18% nas
crianças e adolescentes, 5,17% nos adultos e 12,60% nos
idosos, com maior prevalência em longevos (≥80 anos),
18,35%. A raça preta apresentou a maior taxa de mortalidade
(10,63%) e a raça parda, a menor (6,02%). Discussão: As
internações hospitalares por neoplasias no Amazonas não
traçaram uma curva de crescimento na década observada,
o que pode ser interpretada pelo crescimento das filas nos
serviços de saúde divulgado em mídias. O maior número
de hospitalização, média de dias de permanência e taxa
de mortalidade foi na capital, onde está concentrada a
maior parte da população e os hospitais referenciados para
tratamento mais complexos de câncer. A raça parda que é
a mais prevalente no estado foi a que teve maior número de
atendimentos, no entanto o custo médio diário de internações
mais alto foi da raça amarela. Quanto as faixas etárias, foi
observado que os idosos ocuparam leitos hospitalares por
maior tempo e tiveram maior taxa de mortalidade, especialmente os longevos, corroborando com a literatura e
estatísticas demográficas.
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EP182
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE
SANGUÍNEA NOS PACIENTES EM USO DE TERAPIA
NUTRICIONAL PARENTERAL EM UM HOSPITAL PRIVADO
DE BRASÍLIA, DF

amostra não houve aumento do risco de IPCS no grupo em
uso de TNP em comparação a taxa global hospitalar. Entretanto o germe mais comum quando se trata em paciente com
TNP difere daquele sem esse fator de risco em nosso meio:
pacientes em NP tiveram mais chance de infecção por fungo
que pacientes sem uso de NP (60% x 18%). Por se tratar de
uma das principais complicações da terapia nutricional, com
grande impacto em desfecho, é importante o monitoramento
nas taxas de IPCS no ambiente hospitalar e a sistematização
dos cuidados para a prevenção, identificação precoce e
tratamento nos pacientes em uso de TNP.

APRESENTADORES: JULIANA TEPEDINO ALVES MARTINS1; LEANDRO MARQUES DE MENDONÇA TELES1; GUILHERME TEIXEIRA
DE ARAUJO2; ANDRE BON FERNANDES DA COSTA3; JOESSE
CRISTINA NAZARIO COUTO2; LUDMILA PINTO S. DE MENDONÇA2; ALEXANDRE LIMA RODRIGUES DA CUNHA3; MICHEL
GARCIA MACIEL4.

EP183
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL EM ENFERMARIAS
DE UM HOSPITAL DE ENSINO

1. NUTEP, HOSPITAL BRASILIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. NUTEP,
BRASÍLIA - DF - BRASIL; 3. HOSPITAL BRASILIA, BRASÍLIA - DF BRASIL; 4. UNB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: A infecção primária de corrente sanguínea
(IPCS) é uma complicação de grande impacto nos pacientes
em uso de Terapia Nutricional Parenteral (TNP). Está associada à maior morbi-mortalidade e elevação dos custos
hospitalares. Objetivo: Avaliar a incidência de IPCS nos
pacientes em uso de TNP em um hospital privado de alta
complexidade em Brasília, DF. Métodos: Foi realizado estudo
retrospectivo descritivo com dados referentes a pacientes em
uso de TNP por mais de 72 horas, presentes em base de
dados compilados pela Equipe Multiprofissional de Terapia
Nutricional (EMTN), durante o período de janeiro de 2017
a junho de 2019. Foram cruzados os dados de IPCS com os
dados do Núcleo de Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (NIRAS) da Instituição. A taxa de IPCS foi analisada, de
acordo com critério da ANVISA, e expressada em número de
eventos infecciosos divididos pelo total de cateteres/dia utilizados pelos pacientes em uso de TNP. Resultados: A amostra
foi composta por 356 pacientes, internados no período de
janeiro de 2017 a junho de 2019, em um total de 5.345
dias de TNP. A maioria da amostra é constituída de mulheres
(56%) e a faixa etária de maior prevalência foi de 55 a 65
anos. A maior parte da amostra é de pacientes oncológicos
(68%) e, aproximadamente, 1/3 destes foram submetidos a
cirurgia durante a internação. Foram utilizados os seguintes
dispositivos: acesso venoso central de curta permanência
semi-implantado, do tipo PICC® e acesso venoso periférico
em aproximadamente 53%, 44% e 1% dos casos, respectivamente. A taxa média de IPCS durante o período foi de 0,93
em 1.000 cateteres/dia nos pacientes em TNP, não diferindo
da taxa global do hospital que foi de 1,05 a cada 1000
cateteres/dia (t=0,5). A distribuição de germes isolados foi
de: fungos (60%) e bacilos Gram negativos (40%). Todos os
pacientes os quais desenvolveram IPCS em nossa amostra
eram oncológicos. Discussão: Historicamente TNP é descrita
como fator de risco para desenvolvimento de IPCS, apesar
dessa associação causal hoje ser questionada. Em nossa

APRESENTADORES: EDNA DA SILVA ABREU1; FRANCISCO
EDEYLLSON SOUSA SALES1; GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA1;
FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA1; ANTONIA MARIA
RAILENE DE LIMA CUNHA LINHARES1; RAÍSSA DOS SANTOS LIBERATO DE SOUSA2; LIA ALBUQUERQUE MENDES1; KELLE MARIA
TOMAIS PARENTE1.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL
- CE - BRASIL; 2. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA, SOBRAL
- CE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN) contribui na assistência
de pacientes hospitalizados, principalmente referente à meta
das necessidades nutricionais e prevenção de complicações
relacionadas à desnutrição. É comum que esses pacientes
estejam impossibilitados de se alimentarem por via oral,
necessitando de outra via, seja enteral ou parenteral. A
terapia nutricional enteral (TNE) é o conjunto de procedimentos terapêuticos, que fornece nutrientes por meio de
sonda gástricas ou enterais, pelo trato digestório, quando
funcionante, visando a manutenção ou recuperação do
estado nutricional. Já a nutrição parenteral é uma solução
estéril de nutrientes infundida via intravenosa, onde não
utiliza o trato digestivo. Objetivos: Traçar o perfil clínico de
pacientes em uso de terapia nutricional enteral e parenteral
em enfermarias. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo de caráter descritivo e abordagem quantitativa. As
informações foram analisadas de um banco de dados da
comissão de nutrição enteral e parenteral de um hospital de
ensino do Ceará, considerando os pacientes internados em
enfermarias que estavam submetidos à terapia nutricional
enteral e parenteral. O período dos dados analisados foi de
janeiro a maio de 2019. Resultados: Os dados colhidos
contaram com a amostra de 282 pacientes, onde as doenças
de base foram alocadas em 5 grupos: Doenças neurológicas
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(Acidente Vascular Encefálico, Traumatismo Crânio Encefálico, Convulsões, Hidrocefalia, Neurocisticercose e Neurotoxoplasmose); Doenças respiratórias (Pneumonia, Insuficiência
Respiratória Aguda, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica,
Tuberculose, Pneumotórax); Traumas (Politrauma, Ferimento
por arma de fogo); Doenças hematológicas (Anemia, Pancitopenia, Plaquetopenia) e Outras doenças (Neoplasias, Cirúrgicos, Hemorragia Digestiva Alta, Insuficiência Renal Aguda,
Hepatopatia, Infecções, Intoxicação, Insuficiência Cardíaca).
Na amostra estudada, identificaram-se as doenças neurológicas como as mais prevalentes 62,77%, seguida de outras
doenças com 21,27%, Traumas 8,87%, doenças respiratórias
4,96% e doenças hematológicas 2,3%. Discussão: A partir
dos resultados expostos, é perceptível uma vasta diversidade
nas doenças de base, sendo os pacientes com doenças
neurológicas mais predominantes em TN. Considerando
essas inúmeras patologias, vale ressaltar que os pacientes
devem iniciar a TN de forma individualizada, considerando
todo seu contexto clínico e as doenças de base, visando uma
melhor qualidade na assistência dietoterápica.

EP184
PERFIL DE PACIENTES ATENDIDOS PELA NUTRIÇÃO EM
UM SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR VINCULADO A
SAÚDE SUPLEMENTAR NO ANO DE 2018.
APRESENTADORES: THAIS CASTRO DUARTE; JUDITH GODOI
MOREIRA PEREIRA.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER, IPATINGA - MG - BRASIL.
Introdução: O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) constitui
uma modalidade do seguimento de prestação de serviço
em saúde, substitutiva ou complementar às já existentes.
Diante do cenário atual de rápido crescimento do número
de idosos no Brasil o SAD tem-se associado ao cuidado à
saúde dos idosos. Objetivo: Descrever e analisar o perfil
dos pacientes atendidos pela nutrição em um SAD vinculado à saúde suplementar. Métodos: Trata-se de um estudo
retrospectivo e descritivo com análise de prontuário dos
pacientes com idade ≥20 anos, atendidos pela nutrição de
um SAD multiprofissional vinculado à saúde suplementar,
de um Hospital geral do interior de Minas Gerais. A análise
contemplou a média de 60 pacientes atendidos pela Nutrição
por mês. Os seguintes dados foram analisados: modalidade
de assistência, idade, estado nutricional, nível de assistência
nutricional e vias de alimentação. Para definição do estado
nutricional foram considerados os dados presentes na Tabela
de Avaliação para planejamento de Atenção Domiciliar/
NEAD. O nível de assistência nutricional levou em conta o
risco nutricional e a doença de base em relação aos cuidados
dietoterápicos. Os dados foram analisados mensalmente

e os dados apresentados representam a média dos dados
no período de Janeiro a Dezembro de 2018. Resultados:
A modalidade assistencial mais prevalente foi a de Gerenciamento de crônicos (GC) (67,6%), seguido da Internação
Domiciliar (ID) (25,7%), Assistência Domiciliar (5,3%) e
Intervenção Específica (1,4%). A média de idade foi de 69,4
anos e 78,7% dos pacientes eram idosos; a idade mínima
média foi 29,4 anos e a máxima 95,7 anos. Em média 59,3%
encontravam-se eutróficos, 20,9% com sobrepeso, 12,6%
desnutridos e 7,3% obesos. O nível de assistência nutricional
secundário foi o mais prevalente (60,3%), seguido do terciário
(37,8%) e primário (2%). 30,8% dos pacientes alimentavamse por via oral suplementada (VOS), 29% via gastrostomia,
21,5% via sonda nasoenteral (SNE), 11,9% via oral exclusiva,
3,7% associava via oral e gastrostomia, 2,8% a via oral com
SNE, 1,3% nutrição parenteral com VOS e 0,4% associava
a VOS e SNE. Discussão: A modalidade mais prevalente
foi GC, na qual os pacientes são assistidos pelo médico
e enfermeiro mensalmente e pela equipe multiprofissional
conforme o quadro clínico, sendo a periodicidade definida
mediante avaliação de cada profissional. A modalidade
de ID foi a segunda mais prevalente, sendo a de mais alta
complexidade, com presença de técnicos de enfermagem 24h
no domicílio, visita médica e enfermagem semanalmente e
também equipe multiprofissional. A maioria dos paciente são
idosos, o que caracteriza o esperado dentro do cenário do
SAD; apresentam elevados índices de desnutrição/sobrepeso
e nível de assistência nutricional secundário; Apenas 11,9%
alimentava-se por via oral sem necessidade de suplementação e/ou vias alternativas. É evidente a grande importância
que o nutricionista tem perante este cenário cada vez mais
atual do SAD.

EP185
PERFIL DE PACIENTES EM USO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ENTERAIS FORNECIDAS PELA GERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA ESTADUAL
DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO NO ANO DE 2018
APRESENTADORES: GIULIANA RIZZO TAVEIRA1; JULIANA PRATTI
LEMOS ABREU1; GABRIELI FERNANDES FREITAS1; ADRIANA DE
FÁTIMA BRAVIM1; TAYNA GEAQUINTO REBELLO2; ERIKA CARDOSO DOS REIS3.

1. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,
VITÓRIA - ES - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, VITÓRIA - ES - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral deve ser considerada para as condições clínicas que impeçam a alimentação
oral ou uso do trato gastrointestinal necessitando de uso de
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sonda por via enteral, com o objetivo de prevenir, tratar e/ou
recuperar o quadro de nutrição secundário à doença de base.
Fórmulas e dietas nutricionais industrializadas são a melhor
opção para garantia da segurança alimentar e nutricional
de pacientes em uso de alimentação por via enteral e são
usualmente consideradas como de alto custo. Neste sentido
o Governo do Estado do Espírito Santo (ES), por meio da
Secretaria de Estado da Saúde (SESA), instituiu em 2010 uma
Portaria que estabelece os critérios de uso para dispensação
de fórmulas nutricionais enterais, a fim de garantir a assistência integral à saúde da população capixaba. Objetivos:
Identificar o perfil dos novos usuários no ano de 2018 que
solicitaram fórmulas nutricionais enterais disponibilizadas
pela SESA. Métodos:Trata-se de um estudo transversal
baseado em dados secundários de pacientes usuários das
Farmácias Cidadãs Estaduais residentes no estado do ES. Os
dados analisados são oriundos dos registros da Gerência
de Assistência Farmacêutica. e foram descritos segundo as
variáveis: tipo da dieta, tipo de processo (judicial ou não),
idade, sexo, estado nutricional, via de administração e o
CID utilizado nos laudos que geraram às solicitações das
fórmulas. Resultados: Foram identificados 1221 novos
pacientes solicitando fórmulas enterais em 2018, 99,59%
das dietas são de origem não judicial. O maior número
de solicitação é da fórmula a base de caseinato de cálcio
78,30% e 21,70% é de fórmula a base de proteína de soja
sem sacarose, a média da idade dos pacientes foi de 70
anos, sendo 49,88% do sexo feminino e 50,12% do sexo
masculino. Dentre os pacientes 53,40 % foram classificados
como desnutridos conforme IMC por faixa etária. A principal
via de administração solicitada foi a via enteral (80%) e os
principais CID’s apresentados para justificar a demanda
pelas fórmulas foram o relacionados à doenças neurológicas
(50,13%) , seguidos de CID”s relacionados às doenças
oncológicas (22,78%). Conclusão: Observou-se uma alta
prevalência de desnutrição conforme IMC, justificando a
continuidade da demanda por nutrição especializada. Além
disso, a maioria das solicitações são para CID’s referentes
às doenças neurológicas com conseqüente disfagia. Dessa
forma, percebe-se a importância do serviço prestado pela
SESA na garantia do direito humano à alimentação adequada
e na recuperação/manutenção do estado nutricional e da
sobrevivência das pessoas com incapacidade na deglutição
da alimentação habitual.

EP186
PERFIL DOS PACIENTES EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE ALTA
COMPLEXIDADE

1. UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Objetivo: Avaliar o perfil de pacientes em uso de terapia
nutricional enteral em um hospital público de alta complexidade. Métodos: Estudo retrospectivo, tendo sido utilizados
dados secundários de registros de acompanhamento de
uma equipe de terapia nutricional de um hospital de grande
porte e alta complexidade. Foram analisadas as seguintes
variáveis: sexo, idade, diagnóstico nutricional, diagnóstico
de internação e dispositivo utilizado para a infusão de NE.
Foram analisados registros de pacientes acompanhados
ao longo de 7 meses. Resultados: Participaram do estudo
629 pacientes em uso de terapia nutricional enteral, sendo
44% do sexo feminino e 56% masculino. Do total, 32% tinha
faixa etária entre 60 e 79 anos, 26% com idades entre 0
a 18 anos, 24% estavam entre 40 e 59 anos, 9% entre 19
e 39 anos e 9% acima de 80 anos. A instituição teve, em
média, 89,8 pacientes em uso da TNE ao mês. A maioria
(80%) recebeu TNE por meio do cateter nasoenteral CNE,
sendo que 15% fizeram uso de gastrostomia e 5% de jejunostomia, estando todos com diagnóstico de desnutrição
grave. Os diagnósticos clínicos foram bastante variados,
tendo em vista de tratar de uma instituição referência no
atendimento a síndromes raras. O cateter de gastrostomia
utilizado nos pacientes adultos é do tipo vesical de Foley.
Em crianças é utilizado o bóton. O cateter de jejunostomia
utilizado é o dreno de Kerh. Discussão: Os pacientes que
demandaram o uso da TNE foram predominantemente
idosos (idade superior a 60 anos) seguido por pacientes
de 0 a 19 anos. O cateter nasoenteral foi a principal via
de escolha para o tratamento da desnutrição na instituição
pesquisada. Os cateteres usados para ostomias de alimentação em adultos não são apropriados para este fim e
apresentam muitas limitações para o cuidado adequado.
Conclusão: A terapia nutricional enteral contribui muito
para a recuperação de pacientes hospitalizados, entre os
quais a prevalência de desnutrição é alta. Conhecer o perfil
e demandas dos pacientes vem a contribuir para melhorias
na qualidade assistencial da equipe multiprofissional, bem
como para a gestão do cuidado. Sugere-se a utilizaçãode
cateteres próprios para as ostomias de alimentação uma
vez que os cateteres vesicais e drenos utilizados não são
feitos de materiais apropriados e não contem dispositivos,
como clamps e tampas, que permitem o uso seguro dessas
terapêuticas no domicílio.     

EP187
PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO E REINTERNAÇÃO EM
PACIENTES DE PROGRAMA DE TERAPIA NUTRICIONAL
DOMICILIAR

APRESENTADORES: JAQUELINE ALMEIDA GUIMARAES BARBOSA1; CLARA MARIZE CARLOS2; RAQUEL FERNANDES COSTA2;
ANA LUÍZA DE CASTRO3.
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APRESENTADORES: ARIANE DE ALMEIDA COELHO1; ISABELLA
MARIA ARAÚJO COSTA2; WESLEY MAGALHÃES MACIEL2.

1. SES - DF, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. SES-DF, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional em domicílio (TND) está
associada à diminuição de custos assistenciais com hospitalização recorrente ou prolongada, além de proporcionar
a recuperação e/ou manutenção do estado nutricional com
maior comodidade ao paciente. A prevalência de desnutrição
em pacientes hospitalizados é amplamente documentada,
podendo atingir até 80% em alguns casos. O crescimento
da modalidade de atendimento domiciliar no Brasil é recente
(mais expressivos nos últimos 30 anos) com indicação cada
vez mais crescente, tornando-se importante o conhecimento
sobre o perfil da nutrição domiciliar e seus indicadores de
qualidade. Objetivos: Este trabalho objetiva apontar a prevalência de desnutrição e reinternação de pacientes avaliados
entre os meses de março e julho de 2019 contemplados
pelo Programa de Terapia Nutricional Domiciliar (PTNED) da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Métodos:
Trata-se de um estudo observacional incluindo a avaliação
de 200 protocolos previamente estabelecido e aplicados
por nutricionistas prescritores do PTNED. A escolha dos
relatórios de pacientes avaliados foi aleatória e independente da via de administração em curso (ostomias e orais);
foram considerados os dados de diagnósticos nutricionais e
a informação de reinternação ou não nos últimos 3 meses
anteriores à avaliação. Como critério de exclusão foram
desconsiderados relatórios de pacientes pós cirurgia bariátrica, por não contemplarem a Portaria 478/2017 que rege
o PTNED. Resultados: Dentre os 200 indivíduos avaliados,
a desnutrição foi identificada em 41,5% da amostra; 51%
encontravam-se eutróficos e 7,5% obesos. Quando categorizados por via de administração, por via oral a desnutrição
se mostra em 46% dos pacientes e via ostomias (SNE/SNG/
GT/JT) ocorre em 38%. Dos 200 relatórios avaliados, em
apenas 152 haviam informações de ocorrência de nova
internação. Dessa amostra, apenas 14,4% da amostra teve
necessidade de reospitalização no último trimestre da data
de avaliação. Discussão: As análises dos dados sugerem
que a prevalência de desnutrição em ambiente domiciliar se
assemelha à encontrada em âmbito hospitalar (entre 20% e
50%). Seria necessário a avaliação prospectiva dos dados
coletados para constatar a repercussão da TND na evolução
do estado nutricional dos pacientes. Logo, a recuperação
do estado nutricional via terapia domiciliar precisa ser mais
explanada. Por outro lado, a incidência de reinternação
hospitalar de pacientes em atendimento domiciliar no PTNED
foi baixa, o que é considerado um fator de eficácia de tratamento clínico em âmbito domiciliar, pois remete a diminuição
da incidência de intercorrências clínicas.

EP188
PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA EM PACIENTES IDOSOS
INTERNADOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LOCALIZADO EM RECIFE - PE
APRESENTADORES: KARLA GABRIELA LAPENDA DOS SANTOS
MOTA SILVA1; MÁRCIA JACIANE DA SILVA2; ISABELLE PRISCILA
ESPÍRITO SANTO2; HELAINE MARIA DA SILVA2; JÉSSICA ROBERTA
SILVA DE PAULA2; JÉSSICA CORDEIRO DA SILVA2; GILVANETE TAIS
LINO DA SILVA2.

1. CLINUTRI LTDA, RECIFE - PE - BRASIL; 2. HUOC - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: No Brasil, o aumento da população idosa
segue a tendência mundial. Envelhecer é um processo multifatorial que leva em consideração as condições biológicas,
sociais, econômicas, intelectual e funcional. O aumento da
expectativa de vida observada nos últimos anos tanto em
países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento
tem elevado o número de pessoas que possuem alguma
debilitação funcional, particularmente em decorrência da
redução de força muscular. Tais reduções observadas na
senescência ocorrem em virtude da modificação na composição corporal, como aumento da adiposidade e diminuição
da massa corporal magra, particularmente, a massa muscular
esquelética. A sarcopenia é definida como uma síndrome
geriátrica, multifatorial, caracterizada pela perda progressiva de massa muscular esquelética e da força, associada a
consequências graves, como comorbidades, má qualidade
de vida e mortalidade. Objetivo: Identificar a prevalência de
sarcopenia em idosos atendidos em um hospital universitário
de Pernambuco. Métodos: Estudo transversal, realizado
em pacientes idosos, de ambos os sexos, atendidos em
um Hospital Universitário de Pernambuco, entre junho a
novembro de 2016. A sarcopenia foi determinada através
da massa muscular (circunferência da panturrilha <31cm),
força muscular (avaliada pela força de preensão palmar
<30 Kg para homens e <20 Kg para mulheres) e velocidade
de marcha (<0,8 metros/segundo. A tabulação e análise
dos dados foram realizadas através do pacote estatístico
SPSS versão 13.0, considerando-se significância estatística
quando p<0.05. Resultados: A amostra foi composta por
50 pacientes, do sexo feminino, com média de idade de 67,3
(±7,1) anos, na qual foi verificada uma prevalência de sarcopenia de 20%, e dentre esses indivíduos sarcopênicos, 50%
apresentaram sarcopenia grave. A diminuição da velocidade
de marcha foi identificada em 96% da amostra, a depleção
de massa muscular, segundo a circunferência da panturrilha,
em 18%, e a redução da força muscular em 46% dos idosos.
Conclusão: A prevalência da sarcopenia foi significativa no
presente estudo. Sendo, assim verifica-se a necessidade nos
serviços de saúde de profissionais capacitados para identificar
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precocemente o diagnóstico de sarcopenia, a fim de criar
estratégias de prevenção a população idosa otimizando assim
a assistência ao paciente.

EP189
PROPENSÃO A ORTOREXIA NERVOSA EM PRATICANTES
DE YOGA DE SERGIPE
APRESENTADORES: ANTONIO VANDERLEY SANTANA OLIVEIRA;
ANNE KETILLY SANTOS MONTEIRO; VICTÓRIA JOHANNA SMITH SOUZA; ÍCARO CAETANO SANTOS MACIEL; TALITA KIZZY
OLIVEIRA BARBOSA.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: O yoga está associado com a execução de
seções de meditação e principalmente com seus asanas
(posturas), ainda que seja em sua essência uma pratica espiritual destinada a alcançar o autoconhecimento, nos últimos
anos tem havido uma atenção significativa dada aos possíveis
efeitos das práticas do yoga na saúde física e mental. Também
tem sido utilizado na área de distúrbios alimentares, principalmente naqueles em que os indivíduos apresentam quadros
de relação negativa com sua imagem corporal, que seriam
a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, pois o yoga pode
desempenhar um papel na prevenção e tratamento devido ao
seu foco na melhoria da conexão mente-corpo. A ortorexia
nervosa (ON) é um transtorno alimentar em que os afetados
desenvolvem uma preocupação excessiva com a alimentação
saudável, podendo em casos extremos torna se patológico
e dominar a vida do indivíduo. A ON frequentemente inicia
com apenas uma tentativa inocente a comer mais saudavelmente, então é importante avaliar os efeitos que a pratica
do yoga tem sobre o comportamento alimentar. Objetivos:
avaliar o nível de propensão à ON em praticantes de yoga
de Aracaju-SE. Métodos: Trata-se de um estudo analítico,
quantitativo, qualitativo, de caráter transversal, realizado
em estúdios de yoga em Aracaju-SE. A amostra foi obtida
por questionários sobre alimentação e qualidade de vida
voltada para indícios de ortorexia nervosa, sendo selecionada
segundo os critérios: praticantes de yoga, adultos e idosos,
de ambos os sexos. Foram utilizados dois questionários, um
de cunho social com dados pessoais do participante, como:
profissão, idade, sexo, local que foi realizado o questionário,
estado civil, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas e
dados antropométricos que serão utilizados na pesquisa,
peso e altura. Outro questionário que também será utilizado
é o ORTHO 15 para avaliar a prevalência de sintomas de
ortorexia. Resultados e Discussão: Os 45 praticantes de
yoga tinham idade média de 40,6 anos (DP ± 12,7), sendo
93,3% do sexo feminino. O IMC médio dos avaliados foi de
23,73 kg/m² (DP ± 6,6) e, de acordo com a classificação do

estado nutricional, a maior parte deles (64,4%) encontrava-se
eutrófico, 31,0% apresentavam excesso de peso, sendo 20%
com sobrepeso, 8,8% com obesidade I e 2,2% obesidade II.
4,4% estavam em estado de desnutrição moderada. Entre os
avaliados, 88,8% apresentaram comportamento alimentar
com tendência à ON, ou seja, score <40. O paciente com
ortorexia esta a procura de algo ou alguém que para se
alinhar com ou validar seus ideais dietéticos. Devido a esse
comportamento é de suma importância que os profissionais
responsáveis por esses pacientes saibam sua importância e
influência sobre eles. Muitos grupos como, por exemplo, o
yoga, sem saber, de sua influência no comportamento dos
seus praticantes, prega por ideais alimentícios (ou seja, sem
glúten, sem açúcar, orgânicos e etc), pode ser determinante
no surgimento ou piora dos quadros de ortorexia.

EP190
RISCO NUTRICIONAL, TEMPO DE INTERNAÇÃO E
DESFECHO DE PACIENTES CLÍNICOS E CIRÚRGICOS
APRESENTADORES: ELIANI FRIZON1; CLAUDIA REGINA FELICETTI
LORDANI2; TARCISIO VITOR AUGUSTO LORDANI3; PERICLES
D.A.DUARTE4.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL, CASCAVEL - PR - BRASIL; 2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ (HUOP),
CASCAVEL - PR - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ, CASCAVEL - PR - BRASIL; 4. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DO OESTE DO PARANÁ, CASCAVEL - PR - BRASIL.
Introdução: O risco nutricional pode ser definido como
a presença de fatores que podem acarretar ou agravar a
desnutrição em pacientes hospitalizados com consequente
aumento da morbidade e mortalidade. Objetivos: Identificar a prevalência de risco nutricional de pacientes clínicos
e cirúrgicos, comparando o tempo médio de internação e os
desfechos clínicos. Métodos: Estudo longitudinal, realizado
de agosto a dezembro de 2018 com 176 pacientes clínicos
ou cirúrgicos internados em um hospital escola. Os dados
pessoais, motivos e tempo da internação, assim como o
desfecho clínico foram levantados através do sistema de
prontuários eletrônicos Tasy®; a identificação do risco
nutricional se deu pela aplicação do instrumento Nutritional
Risk Screening-2002. Todas as intervenções nutricionais
necessárias (terapia nutricional oral, enteral ou parenteral)
foram realizadas através do acompanhamento diário dos
pacientes e seguiram a rotina do serviço de nutrição da
instituição. Foram excluídos da análise 10 pesquisados por
terem sido transferidos para outras instituições. Aplicou-se
o teste exato de Fisher com intervalo de confiança de 95%
e estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo comitê
de ética sob o parecer n° 497.139. Resultados: Os 166
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pacientes analisados tinham média de idade de 54,58
anos (DP ± 19,56), sendo a maioria homens (56%); 68%
(n=120) internaram para tratamento clínico. Do total, 34,3
% (n=57) apresentavam-se em risco nutricional. A associação entre os motivos da internação (clínico ou cirúrgico)
e risco nutricional não apresentou significado estatístico
(p=0,055), porém, 77,1% (n=144) dos pacientes em risco
nutricional internaram para tratamento clínico. O tempo
médio de internação foi maior nos pacientes em risco
nutricional quando comparado aos sem risco, 16,1 e 7,1
dias, respectivamente, independentemente do motivo da
internação. Ao separá-los segundo o motivo da internação,
os pacientes cirúrgicos em risco nutricional tiveram maior
tempo médio que os clínicos com risco nutricional, 17,8
e 15,6 dias, respectivamente e; para aqueles sem risco o
tempo médio de internação foi de 7,8 para pacientes cirúrgicos e 6,7 para clínicos. Como desfecho, 22,8% (n=13)
dos pacientes com risco nutricional foram a óbito e não
ocorreram óbitos entre os pacientes sem risco; os demais
receberam alta hospitalar. Conclusão: A prevalência de
risco nutricional foi elevada entre os grupos e o tempo
médio de internação dos pacientes com risco foi aproximadamente o dobro daqueles sem risco nutricional. Estes
resultados mostram que a identificação do risco nutricional
é fundamental e não deve ser negligenciado pelas equipes
de saúde, pois pacientes em risco nutricional necessitam
de suporte dietoterápico adequado afim de minimizar
complicações, tempo de internamento e custos hospitalares.

EP191
TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ESTUDANTES DE
NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICIPAR DO
DISTRITO FEDERAL
APRESENTADORES: HELENA FERRETTI SANTIAGO PROENÇA;
DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS.

e o estado nutricional de estudantes de uma universidade
pública. Métodos: Trata-se de um estudo transversal,
analitico e descritivo reaizado edesenvolvido no período de
maio de 2019 a julho de 2019, com estudantes do curso
de Nutrição de uma instituição particular, com idade a
partir de 18 anos, de ambos os sexo. O projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do Centro Universitário UniCEUB. A avaliação da
imagem corporal foi realizada a partir da escala de silhuetas
proposta por Stunkard, Sorensen e Schulsinger (1983) e validada para a população brasileira por Scagliusi et al. (2006),
que consiste em uma escala com nove figuras de silhuetas
visuais, das quais o indivíduo escolheu uma das figuras que
correspondia à sua silhueta corporal auto avaliada e outra
à silhueta corporal desejada. Avaliou a ortorexia com o
Orto 15.  A análise dos dados foi realizada por meio do
software STATA 11.0 (Stata Corp., College Station, Estados
Unidos), considerando um intervalo de confiança de 95%.
Resultados: Foram avaliados 36 pacientes, sendo 88,9%
do sexo feminino e a média de idade em ambos os sexos
de 22,5±4,3 anos. A partir dos resultados da imagem
corporal constatou-se que os universitários apresentaram
maior frequência de insatisfação com seus corpos. Entre o
sexo feminino, 62,7% mostraram-se insatisfeitas com sua
imagem, sendo que, 77,3% desejam perder peso. Entre o
sexo masculino, 92,9% mostraram-se satisfeitos. Quanto a
avaliação da ortorexia,  destaca-se que 25% apresentam
alta especificidade para ortorexia e 59% apresentam sensibilidade para ortorexia. Conclusão:A insatisfação corporal
foi altamente frequente entre os universitários, mesmo sendo
a maior parte destes eutróficos. Além disso, verifica-se
alta prevalência de ortorexia nos estudantes. Sendo assim,
ressalta-se a relevância de ações educativas entre os universitários para promover práticas alimentares saudáveis e
prevenir o surgimento de transtornos alimentares.

EP192
TRIAGEM DA SARCOPENIA PELO QUESTIONÁRIO SARC-F
EM IDOSOS DA COMUNIDADE.

UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: A imagem corporal é definida como um
complexo fenômeno que envolve aspectos cognitivos,
afetivos, sociais e culturais, que culminam na identidade
pessoal. O componente subjetivo da imagem corporal
se refere ao nível de satisfação de uma pessoa com seu
tamanho corporal ou partes específicas de seu corpo,
que é formada tanto em relação a si própria como em
relação às outras pessoas. Outro aspecto importante é a
relação entre a IC e o estado nutricional, especialmente em
universitários que se encontram no início da vida adulta,
período que ocorre o processo de construção pessoal,
auto imagem, preferências alimentares, determinações
sociais, entre outros. Objetivo:Avaliar a imagem corporal

APRESENTADORES: IARA DOS ANJOS VAEZ; DIANA BORGES
DOCK NASCIMENTO; HELIARA FURLAN DA SILVA.

UFMT, CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: O questionário SARC-F (Strength, Assistance
withwalking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls) é
uma ferramenta rápida, prática com boa sensibilidade e
especificidade para triagem da sarcopenia em idosos.
Objetivo: Avaliar o risco de sarcopenia pelo questionário
SARC-F e sua associação com a circunferência da panturrilha, força de preensão palmar e com a velocidade de
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marcha em idosos da comunidade. Métodos: Estudo de
corte transversal, realizado com 321 idosos que frequentam
centros de convivência (CC) em Cuiabá-MT. As variáveis
principais foram o risco de sarcopenia pelo questionário
SARC-F, a avaliação da massa muscular pela circunferência
da panturrilha (CP; cm), a força muscular determinada
pela força de preensão palmar (FPP, KG) e a performance
avaliada pela velocidade de marcha de 4m (VM; m/s).
Investigou-se também os dados demográficos, peso (Kg),
altura (m), índice de massa corporal (IMC; Kg/m2), espessura do musculo adutor do polegar (EMAP; mm) e o estado
nutricional pela mini avaliação nutricional reduzida (MNA-r).
Os idosos responderam o questionário SARC-F contendo
cinco perguntas as quais avaliaram a força, a caminhada,
levantar de uma cadeira, subir escadas e o histórico de
quedas. As pontuações eram de 0 a 10, sendo de 0-2
para cada item. Assim a pontuação igual ou maior que 4
foi preditivo de risco de sarcopenia. Os pontos de corte
utilizados para a classificação (CP, FPP e VM) foram estabelecidos pela European Working Group on Sarcopenia in
Older People (EWGSOP). Todas as análises foram realizadas
pelo Programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) 20.0 (SPSS Statistics; IBM, Armonk, NY, USA). Resultados: A maior parte dos idosos foi do sexo feminino 81,3%
(n=261) e 18,7% (n=60) do sexo masculino, com idade
média de 69,43 ± 6,47 anos. De acordo com a MNA-r,
75,4% (n=242) dos idosos estavam eutróficos, 22,7%
(n=73) em risco nutricional e 1,9% (n=6) desnutridos. De
acordo com SARC-F 17,1% (n=55) dos idosos estavam
em risco de sarcopenia. Os dados mostraram que 20,1%
(n=63) apresentaram baixa massa muscular pela CP (cm); a
força muscular estava reduzida em 23,7% (n=75) e 29,3%
(n=94) mostraram redução na VM. Os idosos em risco de
sarcopenia pelo SARC-F eram mais baixos (1,52±0,07 vs
1,55±0,08m; p=0,017), tinha menor EMAP (17,5±4,59
vs 18,81±3,83mm; p=0,028), menor FPP (20,43±6,85
vs 27,28±7,65Kg; p<0,001) e VM reduzida (0,77±0,22
vs 0,97±0,22m/s; p<0,001). Também os idosos em risco
de sarcopenia,, apresentaram risco aumentado para menor
FPP (RR 2,38; IC95% 1,62-3,49; p<0,001) e menor VM (RR
2,15; IC95% 1,55-2,99; p<0,001). Conclusão: Cerca de
17% dos idosos frequentadores de centro de convivência
estavam em risco de sarcopenia pelo SARC-F e esses idosos
apresentam risco aumentado de redução da FPP e da VM.

EP193
UM NOVO OLHAR PARA A SEGURANÇA NA TERAPIA
NUTRICIONAL COM ANÁLISE QUALITATIVA DO RECONHECIMENTO E MANEJO DOS ERROS NO CUIDADO
MULTIPROFISSIONAL
APRESENTADORES: CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA1;
SUELY ITSUKO CIOSAK2.

1. HCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. ESCOLA DE ENFERMAGEMUNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A segurança do paciente é uma preocupação
mundial, onde se percebe que os profissionais de saúde têm
subestimado incidentes na assistência, seja por temor ou por
tentar preservar a imagem. A terapia nutricional é uma prática
bastante complexa com várias etapas e exige o envolvimento
da equipe multiprofissional. Ainda que a tecnologia tenha
beneficiado um grande número de pacientes, acredita-se
que existam possibilidades de erros, sejam estruturais ou
de processos assistenciais. Objetivos: avaliar a percepção
dos profissionais das equipes multiprofissionais de terapia
nutricional quanto aos erros e estratégias de prevenção e
tratamento. Métodos: pesquisa prospectiva, qualitativa,
desenvolvida no período de setembro de 2017 a janeiro de
2018. Os conteúdos das entrevistas foram transcritos e analisados segundo Conteúdo de Bardin, tendo como referenciais
a Teoria do Erro Humano e a Teoria da Vulnerabilidade (Individual, Programática e Social). Para análise estatística dos
dados qualitativos utilizou-se o software Análise Lexical por
Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto- ALCESTE,
gerada a partir do Teste Qui-Quadrado. Resultados: participaram 50 profissionais, sendo 48,0% enfermeiros, 24,0%
nutricionistas, 18,0% médicos, 6,0% farmacêuticos e 4,0%
fisioterapeutas. A faixa predominante foi de 25 a 39 anos
(54,0%), sexo feminino (80,0%), grande parte dos profissionais atuava nos hospitais privados (70,0%) e a atuação numa
única equipe multiprofissional foi de 80,0%. Com a Teoria
do Erro Humano, 75,8% dos entrevistados relataram que a
etapa de administração era a mais crítica. Já, na Teoria da
Vulnerabilidade, a dimensão Individual foi a mais relatada,
sendo: retirada da sonda e cateter intravenoso pelo paciente,
sonda enteral mal posicionada com piora clínica do paciente;
composição inadequada da prescrição médica por falta de
atenção; instalação errada da dieta enteral por falha no
cuidado e falta de cumprimento de protocolo institucional; via
de administração trocada com prolongamento do tempo de
internação e volume diferente do prescrito com desconforto
gástrico. Na dimensão Programática houve a instalação da
dieta enteral sem verificar radiografia prévia com pneumonia
e abcesso pulmonar e, na dimensão Social, a administração
da nutrição parenteral por profissional não qualificado com
subinfusão da solução. Conclusão: Com os discursos, foi
possível desvelar que na dimensão Individual as falhas recorreram sobre os indivíduos, principalmente para a equipe de
enfermagem; na Programática, ficaram evidentes as falhas
nos programas de treinamento com foco na correção e não
na prevenção e na dimensão Social, foram percebidas fragilidade quanto ao cumprimento das normas institucionais e
diretrizes. Por meio deste novo olhar foi possível constatar a
necessidade de mais investimento em educação, orientação e
processo de capacitação, assim como legislação que auxilie
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na implementação de cuidados seguros com qualidade e
isento de riscos.

EP194
VARIÁVEIS NUTRICIONAIS NA INTERNAÇÃO DE INDIVÍDUOS NEUROLÓGICOS
APRESENTADORES: FERNANDA GONÇALVES GUIDETTI HOMELIS1; VÂNIA BENTES DE MIRANDA MIRANDA2; DANIELY NAKAYAMA2; KÁRIN RIOS PERPÉTUO2; NATÁLIA BARALDI CUNHA3.

1. UNESP/HBB, BAURU - SP - BRASIL; 2. HBB, BAURU - SP - BRASIL;
3. UNIVERSIDADE SAGRADO CORAÇÃO, BAURU - SP - BRASIL.
Introdução: Dentre as principais causas de admissão hospitalar em adultos e idosos está o Acidente Vascular Cerebral
(AVC), associada também a altas taxas de óbito. Como
consequência do hipercatabolismo gerado por neuropatias
agudas (OLIVEIRA & FRANGELLA, 2010), encontra-se de 20
a 30% dos indivíduos com AVC, a desnutrição (KAFRI, 2014;
GOMES, 2015). Objetivo: Relacionar o estado nutricional
inicial e final da internação hospitalar de indivíduos com
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) e Acidente
Isquêmico Transitório (AIT), além de contabilizar incidência
das doenças de base, desfecho, e tempo de internação.
Métodos: Estudo do tipo transversal retroativo. Utilizou-se
dados de prontuário eletrônico de todos os indivíduos que
internaram em um hospital público nos meses de fevereiro
e março de 2018 com hipótese diagnóstica de AVCi e AIT.
Utilizou-se os seguintes dados: sexo, idade, patologias de
base (Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS)), peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC), risco
nutricional, presença de trombólise, tempo de internação e
desfecho. A coleta de dados foi aprovada pelo Núcleo de
Ensino e Pesquisa da Fundação Hospitalar. O nível de significância estatística adotado foi de 5%. Resultados: No período
analisado, 118 indivíduos internaram para a especialidade
de neurologia, sendo excluídos: indivíduos admitidos com
diagnósticos diferentes de AVCi e AIT; e aqueles que após
o último dia de coleta de dados mantiveram-se internados,
restando um total de 73 prontuários analisados. A média de
idade foi de 66,4 ± 13,4 anos, sendo 71,2% idosos (≥60
anos). A porcentagem maior era sexo masculino, 52%. Em
relação as comorbidades, 35,6% dos indivíduos tinham DM,
e 78,1%, HAS, sendo que 32,9% tinham as duas doenças
de base. A média de tempo de internação foi de 8,2 dias. O
estado nutricional inicial mostrou que o maior número dos
indivíduos apresentavam-se acima do peso (46,6%) seguido
de eutróficos, 35,6% e por último baixo peso, 16,4%. A média
de IMC inicial foi de 26,74 kg/m². Durante a internação,
1,3% dos indivíduos acima do peso tornaram-se eutróficos,
e 2,7% eutróficos passaram a ser classificado em baixo peso.

57,5% do pacientes apresentavam risco nutricional segundo
a NRS 2002 no momento da internação. Analisando o IMC
no momento da internação, não houve diferença estatística
quando comparado ao desfecho (p 0,56). Relacionando
desfecho (alta e óbito) e idade, não houve diferença estatística
(p 0,71). O mesmo pode-se observar quando associados
as morbidades DM e HAS (p 1,00 e p 0.09). Sem diferença
estatística para trombólise e tempo de internação (p 0,29).
Conclusão: Observou-se que a maior parte dos pacientes
se apresentavam em risco nutricional, mesmo que com IMC
classificado em acima do peso, não sendo relacionado
ao desfecho, ou tempo de internação. Há necessidade da
análise de número maior de indivíduos e tempo para afirmar
estatística gerada.

EP195
AÇÃO DE NEUROLÉPTICOS NOS DISTÚRBIOS MOTORES
DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA PSIQUIÁTRICA
APRESENTADORES: DANIELA DE ALENCAR DA SILVA1; RAYELLY
CÍNTIA ATAÍDE PALHETA1; MYLENNE CARDIM FERREIRA1; BRUNO
RAFAEL BATISTA DE ATAÍDE1; GIOVANA ALVES CARVALHO1; ALDAIR
DA SILVA GUTERRES2; MARIA RITA FONSECA DIAS1; ANDRESSA
DA COSTA DO VALE1.

1. UFPA, BELÉM - PA - BRASIL; 2. FHCGV, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: O surgimento da psicofarmacoterapia nos anos
50 do século passado representou verdadeira revolução na
assistência daqueles que padecem de transtornos mentais.
Muitos pacientes psicóticos, que antes se viam condenados
a passar o resto de seus dias na mendicância ou em asilos,
foram reintegrados às suas famílias. Para o tratamento dos
sintomas dos transtornos mentais são administrados fármacos
Neurolépticos, que representam um importante componente. Objetivos: Avaliar os distúrbios motores em usuários
de neurolépticos internado em um hospital de referência
psiquiátrico. Métodos: Tratou-se de um estudo descritivo e
transversal com 75 pacientes de ambos os sexos, internados
no serviço de internação breve de um hospital de referência
psiquiátrico. O referido estudo recebeu aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa sob Parecer nº 2.180.181. Os distúrbios
motores avaliados serão: Bradicinesia; Contração muscular
na face; contração muscular na garganta, postura encurvada;
rigidez muscular, Os presentes distúrbios serão avaliados a
partir do manual de diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais (APA, 2014). Resultados: Rigidez muscular e postura
encurvada foram os distúrbios que se apresentaram em
maior porcentagem, acometendo cerca de 57.3% e 46.7%
respectivamente. Bradicinesia foi confirmada em 30.7%
dos pacientes internados, contração muscular na face e
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garganta foram diagnosticado 22.7% e 13.3% dos usuários
de neurolépticos. Foi somado o número de distúrbios que
os pacientes manifestavam, 46.7% manifestavam apenas 1
tipo de distúrbio motor, 30.7% e 22.7% apresentavam 2 a 3
distúrbios motores no ato da avaliação. Conclusão: A existência dos efeitos extrapiramidais depende da suscetibilidade
de cada pessoa sendo também dose dependente. Embora na
literatura seja citado que os neurolépticos atípicos apresentam
menor índice de efeitos extrapiramidais, neste estudo todos
os casos analisados apresentaram distúrbios metabólicos por
ação de fármacos neurolépticos.

sete dias houve normalização dos exames. Após dois meses
o estudo genético foi confirmado para mutação. Conclusão:
Para o tratamento da síndrome de Melas é imprescindível o
acompanhamento da equipe multidisciplinar e indicação de
terapia nutricional adequada bem como suplementação
de vitaminas e cofatores essenciais à disfunção mitocondrial.

EP196
EVOLUÇÃO CLÍNICA E NUTRICIONAL DE UMA PACIENTE
COM A SÍNDROME DE MELAS: RELATO DE CASO CLÍNICO

APRESENTADORES: LÍVIA TORRES MEDEIROS1; FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
BRENDA DA SILVA BERNARDINO1; JULIANA VALÉRIA ASSUNÇÃO
PINHEIRO2; FÁBIA KARINE DE MOURA LOPES1; ANA RAQUEL
EUGÊNIO COSTA RODRIGUES1.

APRESENTADORES: LUCIANE GUERZONI OSSE; RICARDO NOGUEIRA; MARCELO CAIRES.

EP197
ADESÃO DE PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA
EM HEMODIÁLISE AO TRATAMENTO NUTRICIONAL E
RESTRIÇÃO HÍDRICA

H. NOVE DE JULHO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE
- BRASIL.

Introdução: A síndrome MELAS (mitochondrial, encephalopathy, lactic acidosis and stroke like episodes) ou
Encefalomiopatia mitocondrial é uma doença primária do
metabolismo energético, resulta de uma anomalia mitocondrial que se traduz por um quadro clínico variado,
com comprometimento multissistêmico, caracterizada por
acidose lática e enfartes cerebrais. A mutação mais comum é
a substituição A3243G no gene que codificao tRNA mitocondrial responsável pelo transporte da leucina. Esta mutação
causa distúrbio na fosforilação oxidativa, seguida da
redução da produção de ATP. Objetivo: Descrever a
evolução e  terapia nutricional empregada em um caso de
MELAS. Métodos: Paciente feminina, 43 anos anos , com
história de internação há 6 anos , devido quadro de encefalite. Admitida em  nosso serviço inicialmente com quadro
de dislalia progressiva , agressividade e história de surdez
neurosensorial há 4 anos. Nos quatro dias seguintes, sofreu
uma deterioração neurológica progressiva com afasia de
predomínio de compreensão, cegueira e surdez . Ressonâncias e TC de crânio sucessivas mostraram hipoatenuação
temporal esquerda de caráter subadgudo , além de EEG com
alentecimento temporal esquerdo .Também apresentou crises
parciais motoras com tratamentos antiepiléticos semi-responsivos, o EEG evolui com evidência de estado de mal epilético
, necessidade de intubação orotraqueal em terapia intensiva.
Início TNE associada a TNP suplementar devido a intolerância gastrointestinal , com a suspeita de MELAS iniciamos
o  tratamento dirigido ,vitaminas do complexo B , vitamina E
e C , citrulina , L- Carnitina ,zinco , biotina e coenzima Q10
. Após dois dias do início da oferta vitamínica e cofatores a
paciente foi extubada e após 5 dias iniciou a TN oral , em

Introdução: A terapia nutricional faz parte do tratamento de
pacientes renais crônicos a fim de evitar a deterioração do
estado nutricional e complicações metabólicas. A não adesão
ao tratamento aumenta de forma drástica a mobimortalidade. Objetivo: Identificar o comportamento de adesão do
paciente renal crônico a dieta e restrição hídrica. Métodos:
Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa,
realizado em um centro de hemodiálise em Fortaleza-CE.
Para coleta de dados, foi utilizado formulário com dados
demográficos (idade e sexo) e dados nutricionais (peso,
estatura, índice de massa corporal – IMC, circunferência
braquial – CB, e ganho de peso interdialítico – GPID%).
Para diagnóstico nutricional foram considerados eutróficos
aqueles que apresentavam IMC acima de 23kg/m² de acordo
com Fouque et al. (2008) e adequação da CB de acordo
com Frisancho (1990). Para análise da adesão foi utilizado
o questionário autodeclarado Questionário de não adesão
a dieta e líquidos de pacientes em diálise elaborado por
Vlaminck et al. (2001). Resultados: A amostra foi composta
por 26 indivíduos principalmente do sexo feminino (53,85%),
a média de idade foi de 51±17 anos. A doença de base
mais predominante foi hipertensão (34,62%). A maioria dos
pacientes encontravam-se com desnutrição segundo IMC
(61,54%), bem como pela CB (42,31%). A média de GPID%
foi de 2,55%±1,80%. Com relação a adesão a média de
dias que os pacientes não seguiam a dieta foi de 5±6 dias,
34,62% da amostra declararam não desviar da dieta nos
últimos 14 dias. Com relação a restrição hídrica a média
de dias que os pacientes não seguiram as orientações foi
2±4 dias, a maioria (65,38%) acreditam não desviar das
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orientações sobre restrição hídrica. Discussão: Após inicio
da terapia dialítica há uma maior flexibilidade na dieta,
porém foi possível observar que os dias de não seguimento
das orientações nutricionais foi elevado. O desafio na
adaptação as orientações dietéticas se deve aos hábitos
alimentares já estabelecidos ao longo da vida e o convívio
social. A desnutrição foi prevalente, isso se deve pelas perdas
proteicas, de glicose e de vitaminas hidrossolúveis relacionadas ao tratamento, além da baixa adesão as orientações
nutricionais. Observa-se uma boa adesão as orientações de
restrição hídrica o que corrobora com GPID% adequado. A
retenção hídrica sintomática leva ao maior tempo de hemodiálise, maior mal-estar relacionada ao procedimento, sendo,
portanto, suas consequências vivenciadas a curto prazo, isso
pode explicar a maior adesão as orientações sobre restrição
hídrica. Foi possível observar que os pacientes tem baixa
adesão ao tratamento dietoterápico e boa adesão às orientações de líquidos. Sendo necessária criação de estratégias
para melhorar a adesão desses pacientes a fim de diminuir
os impactos nutricionais e de morbimortalidade.

EP198
ADIPOSIDADE ABDOMINAL ASSOCIADA À BAIXOS
NÍVEIS DE COLESTEROL DE ALTA DENSIDADE EM PORTADORES DE DIABETES TIPO II INSULINODEPENTES ACOMPANHADOS EM UM HOSPITAL ESCOLA
APRESENTADORES: LARISSA BEATRIZ VASCONCELOS SOUSA1; SAMARA DA SILVA QUEIROZ1; FERNANDO VINÍCIUS FARO REIS2; ANA
LUCIA ROCHA FAILLACE2; RAYANNA LETÍCIA DOS SANTOS LEITE1.
1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL; 2.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO, BELÉM PA - BRASIL.
Introdução: O tecido adiposo apresenta correlação negativa
quanto à sensibilidade à insulina, a qual está associada a
outros componentes, como a hiperglicemia e baixos níveis
de HDL-c. Estudos atribuem essa correlação ao excesso de
adiposidade visceral promover um estado pró-inflamatório
devido à infiltração de células imunes que secretam citocinas
inflamatórias. A partir disso, é secretada uma enzima denominada de lipase endotelial (LE) que em excesso, reduz os
níveis de HDL-c. Tendo em vista que pacientes com diabetes
possuem potenciais riscos metabólicos devido às frequentes
variações glicêmicas, faz-se necessário à monitorização
de parâmetros antropométricos e lipídicos dessa população. Objetivos: Verificar a correlação entre adiposidade
abdominal e baixos níveis de colesterol de alta densidade
em portadores de diabetes mellitus tipo II Insulinodepentes
acompanhados em um Hospital Escola. Métodos: Estudo
transversal, prospectivo, com dados secundários, a partir

de variáveis obtidas durante o atendimento ambulatorial por
um projeto extensionista que assiste a pacientes diabéticos
tipo 1 e 2 insulinodependentes em um Hospital Escola em
Belém/PA. A coleta foi realizada entre os meses de junho
a outubro de 2018, englobando 23 pacientes portadores
de diabetes mellitus tipo 2, de ambos os sexos, com idade
igual ou superior a 19 anos. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa desta instituição, sob o CAAE n°
77243917.1.0000.0017. Utilizou-se uma ficha de coleta
padronizada contendo dados sobre as condições gerais de
saúde, variáveis antropométricas, bioquímicas e hemodinâmicas. Os dados foram tabulados no programa Microsoft
excel® 2010 e a análise estatística foi realizada pelo software
Bioestat 5.0. Foi aplicado o teste de Qui-quadrado, teste de
Normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Correlação linear
de Pearson, adotando-se um nível de significância de 5%.
Resultados: Na análise das variáveis antropométricas, houve
prevalência significativa de risco aumentado de acordo
com a medida da circunferência da cintura, representando
71,93% da população do estudo (p<0,001). Na avaliação
laboratorial, verificou-se descontrole glicêmico, com desfechos de 78,26% de glicemia de jejum elevada (p<0,0001) e
95% correspondiam a altos níveis de Hemoglobina Glicada
(HbA1c) (p<0,0001). No que se refere às classificações do
lipidograma, 90,9% representaram baixo nível de colesterol
HDL (p<0,0001). Ao realizar o teste de correlação entre
as variáveis, houve correlação negativa moderada entre
circunferência da cintura e HDL-c (r = - 0,56); (p<0,05).
Discussão: Observou-se elevada circunferência da cintura,
hiperglicemia e baixos níveis de HDL-c e correlação negativa
moderada entre circunferência da cintura e HDL-c, o que
representa potencial fator de risco para doenças metabólicas.
Ressalta-se a importância de projetos extensionistas que
promovam constante monitoramento do estado de saúde
dessa população.

EP199
ANÁLISE DO PERFIL DA MICROBIOTA INTESTINAL DE
PACIENTES COM SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL
APRESENTADORES: SILVIO JOSE DE LUCENA DANTAS1; GLAUBER DO VALLE DE MORAIS FEITOSA2; FABIANA LIMA BEZERRA3;
FLAVIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA2; LUCAS ALVES DE SOUSA
GOMEZ4; WALLACE PITANGA BEZERRA5; MARJORIE RAVENA DE
OLIVEIRA PEREIRA BORGES6.

1. DOCENTE UNP - MEMBRO TITULAR DA BRASPEN, CBCD E FBG,
NATAL - RN - BRASIL; 2. ESTUDANTE DE MEDICINA - UNP, NATAL
- RN - BRASIL; 3. BIOLOGA PROF. DOUTORA - UFRN, NATAL - RN
- BRASIL; 4. ESTUDANTE DE BIOMEDICINA - UFRN, NATAL - RN BRASIL; 5. ESTUDANTE DE BIOMEDICA -UFRN, NATAL - RN - BRASIL;
6. ESTUDANTE DE MEDICINA -UNP, NATAL - RN - BRASIL.
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Introdução: A microbiota intestinal humana foi descrita
como fator importante na predisposição ao desenvolvimento de diversas patologias tidas como multifatoriais,
como diabetes, obesidade, doença de Crohn e Síndrome do
Intestino Irritável (SII). Alterações no perfil de microrganismos
presentes influenciam na produção de diversos metabólitos
necessários para a regulação adequada da secreção e da
motilidade intestinal, além de influenciar na ativação basal
fisiológica do sistema imune associado à essa mucosa. A
SII é uma das mais prevalentes doenças funcionais do trato
GI, afetando cerca de 12% da população; é caracterizada
por alterações na motilidade intestinal associada ao eixo
cérebro-intestino. Estudos indicam que essas alterações
surgem a partir de uma inflamação de baixo grau, possivelmente relacionada a quadros de disbiose. Objetivos:
Correlacionar índices obtidos a partir do sequenciamento
de microbioma humano com a SII, assim como, a partir dos
resultados, aprimorar o método de diagnóstico da doença
pela elaboração de um perfil de microbiota característico da
síndrome, além de personalizar o tratamento com probióticos. Métodos: O sequenciamento do microbioma foi feito
isolando os microrganismos de amostras de fezes de 17
pacientes (7 M; 10 H) e submetendo a subunidade 16s do
rRNA previamente amplificada ao sequenciador Illumina®
MiSeq X. A análise desses dados permitiu a sugestão de um
perfil específico para a SII, observado a partir de alterações
na prevalência dos principais filos presentes, de parâmetros
de riqueza e diversidade, além da presença de duas espécies bacterianas: Faecalibacterium prausnitzii, importante
na produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), em
especial o butirato; e Akkermansia muciniphila, que reside no
muco intestinal e ajuda na manutenção da homeostase dessa
camada. Resultados: Em relação à razão F/B (Firmicutes/
Bacteroidetes), apenas 29% dos pacientes se encontravam
dentro dos valores normais (0,7-1,0). Para o índice F+B,
41% foram abaixo do desejável (85-95%), além de 47% com
índice de diversidade abaixo de 7. As principais alterações
foram observadas na população da A. muciniphila, estando
abaixo da faixa de normalidade em 59% dos pacientes,
e da F. prausnitzii, com 82% dos pacientes apresentando
valores abaixo do esperado. Discussão: Os valores citados
indicam quadros de disbiose, possivelmente favorecendo
uma inflamação de baixo grau associada à sintomatologia
da síndrome, por diminuição nos níveis de butirato e de
IL-10 e também por alterações na camada de muco que
reveste o epitélio intestinal. Esses resultados direcionam para
tratamentos voltados para a correção do perfil da microbiota
alterada, com destaque para os probióticos, os quais podem
ressarcir adequada e especificamente o paciente em um
quadro de disbiose.

EP200
ANTROPOMETRIA DE PACIENTES DIABÉTICOS IDOSOS

APRESENTADORES: CARLOS CARDOSO NETO1; HELENA ALVES
DE CARVALHO SAMPAIO1; ELIANE MARA VIANA HENRIQUES2;
MAYANNE IAMARA SANTOS DE OLIVEIRA PORTO1; CLARICE
MARIA ARAUJO CHAGAS VERGARA 1; ANTÔNIO AUGUSTO
FERREIRA CARIOCA2; SORAIA PINHEIRO MACHADO ARRUDA1;
AYANA FLORENCIO DE MENESES1.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Estima-se que o diabetes mellitus tipo
2 (DM2) atinja cerca de 8% da população mundial,
aproximadamente 382 milhões de pessoas. Há grande
associação entre o aumento de gordura corporal e circunferência da cintura (CC) elevada com o desenvolvimento
da DM. Objetivo: Analisar as medidas antropométricas
de pacientes idosos com DM2. Métodos: A amostra é
composta por 33 pacientes idosos com média de idade
de 67 anos, sendo 28 mulheres e 5 homens, portadores
de DM. A coleta foi realizada nos meses de Setembro
de 2018 a Junho de 2019 em dois postos de saúde de
Fortaleza, Ceará, por meio da aferição do peso, altura
e circunferência da cintura dos pacientes e a verificação
das medidas foi a partir do protocolo de Alvarez e Pavan
(1999). Os dados de peso e altura foram utilizados
na determinação do índice de massa corporal (IMC),
que foi classificado de acordo com a WHO (1998). A
circunferência da cintura foi classificada como normal
ou elevada, sendo menor que 88 considerada normal
para mulheres e maior ou igual a 88, elevada, já para
homens o valor considerado normal foi menor que 102
e maior ou igual a 102, é considerada elevada (WHO,
1998). Resultados: A maioria dos pacientes apresentou
IMC elevado, concentrando-se nas classificações de
sobrepeso e obesidade grau I, ambos com cerca de 33%
cada e apenas 16% estão classificados como eutróficos.
Em relação à CC, a média das mulheres ficou em 98,5
cm (77-124,5 cm), sendo que 75% estavam com a CC
elevada. Já nos homens a média foi de 98 cm (93-104
cm), sendo que apenas 20% estavam com a CC elevada.
Discussão: O IMC elevado bem como a CC elevada
podem agravar o quadro clínico do paciente por trazerem
risco de outras doenças, além de complicar o controle
do DM2. O IMC elevado e a CC elevada detectados
no grupo avaliado podem agravar o quadro clínico do
paciente por trazerem risco para outras doenças além
de complicações associadas a DM2.

EP201
ASSOCIAÇÃO ENTRE O ÍNDICE INFLAMATÓRIO DA
DIETA E O DESENVOLVIMENTO DA ENDOMETRIOSE: UM
ESTUDO CASO-CONTROLE
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APRESENTADORES: CLARISSA VIANA DEMÉZIO DA SILVA1;
VALÉRIA LAURIANA DE CARVALHO BARROS FELIPE2; JÉSSICA
VILARINHO CARDOSO3; JAMILA ALESSANDRA PERINI3; PATRICIA
DIAS DE BRITO4; RENATO FERRARI5; GUTEMBERG LEÃO DE
ALMEIDA FILHO5.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ
- BRASIL; 2. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO
DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3. CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL
DA ZONA OESTE, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 4. FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 5. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Índices e scores, como o Índice Inflamatório da
Dieta (IID), têm sido desenvolvidos para avaliar a qualidade
da dieta e sua relação com as doenças. Estudos têm identificado que a dieta é um potencial fator de risco modificável
para a endometriose, que é uma doença caracterizada pelo
crescimento de tecido endometrial em localização extrauterina e que acomete aproximadamente 10% das mulheres
em idade reprodutiva. O padrão da dieta quanto ao seu
potencial inflamatório provavelmente exerce um papel importante na regulação da inflamação crônica relacionada a essa
doença. Objetivos: Investigar a associação entre o índice
inflamatório da dieta e o desenvolvimento da endometriose.
Métodos: Realizou-se um estudo do tipo caso-controle,
numa coorte de mulheres atendidas num hospital público.
O período da coleta dos dados foi de janeiro de 2018 a
março de 2019. Foram elegíveis como casos mulheres com
diagnóstico de endometriose, com idade entre 18 e 55
anos; e como controles, mulheres sem evidência cirúrgica
da doença. Foram excluídas gestantes e nutrizes; pacientes
em uso de corticoide, com doenças autoimunes e malignidades; e portadoras de outras condições que poderiam
interferir na avaliação antropométrica. Um questionário de
frequência alimentar semi-quantitativo validado foi utilizado
para o cálculo do IID. A ingestão dietética de 25 parâmetros
alimentares ou nutrientes foi utilizada para o cálculo do IID e
de seus scores. Para análise das variáveis contínuas utilizouse o teste t de Student; e as categóricas foram analisadas
segundo associação pelo teste de Qui-quadrado de Pearson.
Adotou-se o nível de significância de p< 0,05. Esse trabalho
teve a aprovação do CEP, e todas as participantes do estudo
assinaram o termo de consentimento. Resultados: A amostra
foi composta por 118 pacientes (59 casos e 59 controles). O
IMC das mulheres com endometriose foi significativamente
menor que das mulheres sem a doença (27,7 ± 6,9 kg/
m2 vs 32,1 ± 7,1kg/m2, respectivamente, p< 0,001). O
mesmo aconteceu com a circunferência de cintura (87,8
± 15 cm vs 100,4 ± 14 cm, respectivamente,p< 0,001).
O score do IID variou de -1,71 (mais anti-inflamatório) a
+3,11 (mais pro inflamatório). O valor médio do IID dos
casos foi 1,13 ± 0,81 e dos controles foi 0,78± 1,09 (p =

0,025), indicando que as mulheres com endometriose têm
uma dieta mais pró-inflamatória. Quando o valor do IID foi
categorizado (dicotômico) de acordo com o valor da mediana
dos controles (0,86), verificou-se que mulheres com valores
maiores de IID (>0,86) apresentam mais chance de ter
endometriose (OR 2,5-IC 1.2-5.6, p= 0,022). Discussão:
Esses resultados inéditos demonstraram que as pacientes
com endometriose têm uma dieta mais pró-inflamatória,
e que existe uma possível associação entre inflamação
crônica proveniente da exposição dietética e essa doença.
A inclusão do IID na terapêutica nutricional dessas pacientes
e de mulheres em idade reprodutiva pode ser considerada
de grande importância.

EP202
ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA FÍSTULA
RETOANAL - RELATO DE CASO
APRESENTADORES: TATIANA PACHECO RODRIGUES 1 ;
LETÍCIA TIBOLA 1 ; SIMONE ARAÚJO 1 ; LUAN SILVA FRANCESCHETTO 1 ; VANESSA RÉ 1 ; BETINA TREMEA TOSO 2 ;
M A R I N A Z A M B O N I 2 ; R A FA E L A M AU R E B E L C A M I N O 1 .

1. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
2. NESTLÉ, CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL.
Introdução: Abscessos anais se originam da infecção das
glândulas no espaço interesfincteriano, classificados como
perianal, isquiorretal, interesfíncífico e supraevalatório. Os
sintomas iniciais apresentados geralmente são de dor aguda
e inchaço na região perianal. A incidência é de 18/100.000
no ano e a taxa de formação de fístula após um abcesso é de
15,5%, sendo esta uma das doenças anorretais mais comuns
encontradas em adultos. A terapia por pressão negativa (TPN)
aliada ao suporte nutricional adequado são importantes
estratégias no tratamento de feridas complexas de diversas
etiologias. Objetivo: Apresentar o caso de um paciente com
fístula perianal acompanhado pela equipe multiprofissional
de um Hospital de grande porte do Sul do Brasil. Relato
de Caso: Paciente do gênero masculino, 55 anos, busca
atendimento médico devido algia com limitação funcional
de quadril esquerdo. Histórico de retossigmoidectomia há 16
anos por neoplasia, com colostomia definitiva e colectomia
parcial. Após a avaliação da equipe médica, constatou-se
uma fístula com drenagem de exsudato purulento na região
posterior da coxa esquerda e interglútea, sendo realizado então
fistulectomia e drenagem de abscesso perianal. Nas primeiras
48 horas de internação, o paciente foi avaliado quanto ao
risco nutricional pela equipe de nutrição e segundo o escore
de triagem apresentava risco moderado de desnutrição (NRS
2002: <3 pontos). Peso atual de 66kg, altura 176cm, IMC:
21kg/m² e albumina sérica: 3,8mg/dL; dados estes que
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associados ao exame físico sugeriam um diagnóstico de
desnutrição moderada. Diante do quadro, iniciou-se ajuste da
dieta oral para hipercalórica e hiperproteica e suplementação
específica para cicatrização contendo aminoácidos, arginina
e prolina, 2x ao dia, sendo bem tolerada pelo paciente.
Na avaliação do enfermeiro do grupo de pele o mesmo
apresentava ferida operatória (FO) extensa (ânus até quatro
dedos acima da fossa poplítea do membro inferior esquerdo),
cavitária, com predominância do tecido de granulação e
moderada quantidade de exsudato sanguinolento, onde foi
aplicado TPN utilizando espuma tamanho G e reservatório
de 800 ml com dificuldade de fixação do filme devido à
localização da FO. Foi realizada vedação com auxílio de
resina em pasta e mantido pressão em 125 mmHg. Esta
terapêutica foi mantida por 33 dias, com trocas em média
a cada 5 dias. Após 64 dias de internação, com melhora
clínica e laboratorial paciente recebeu alta hospitalar com
antibioticoterapia domiciliar, orientações de cuidados com
curativos e prescrição de suplemento alimentar especifico
que já fazia uso. Discussão: A causa da fístula perianal é
desconhecida, porém multifatorial, tendo diversos mecanismos imunológicos, bacterianos, endócrinos e anatômicos.
Desta forma é necessário o envolvimento de toda a equipe
multiprofissional, a fim de proporcionar uma assistência de
qualidade, bem como ampliar a eficácia do tratamento,
diminuindo custos hospitalares e o tempo de internação.

EP203
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE E FATORES RELACIONADOS
EM IDOSAS ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE
NUTRIÇÃO DE BRASÍLIA - DF
APRESENTADORES: DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS1;
JESILAYNE RESENDE SILVA2; CAMILA FERREIRA DOS SANTOS2;
POLLYANNA AYUB FERREIRA DE RESENDE1.

1. UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. UNIEURO, BRASÍLIA - DF
- BRASIL.
Introdução: A portaria que institui a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa considera que “o conceito de saúde
para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de
autonomia e independência que pela presença ou ausência
de doença orgânica” (BRASIL, 2006).Um dos indicadores
mais utilizados na avaliação do estado de saúde é a autopercepção de saúde, uma vez que ela contribui para a
predição da mortalidade e do declínio funcional (BLAZER,
2008).   Entre os fatores determinantes que podem influenciar
simultaneamente a autopercepção de saúde temos basicamente, quatro grupos: O demográfico, socioeconômico,
doenças crônicas e capacidade funcional (ALVES; RODRIGUES, 2005).Objetivo:Comparar a autopercepção de saúde

com os fatores relacionadosem idosas atendidas em um
ambulatório de nutrição de Brasília – DF. Métodos: Estudo
transversal, analítico e observacional com 50 idosas com
idade entre 60 e 90 anos. Para avaliação da autopercepção
de saúde utilizou-se a pergunta: De uma maneira geral como
você considera sua saúde? E para os demais fatores um questionário e a avaliação nutricional. Resultados: A amostra é
homogênea e foi constituída por idosas (n=50) com idade
média de 71,6 anos com desvio padrão de 7,04, sendo que
a maioria são viúvas (38%) e apresentam baixa escolaridade
(50%).Segundo o ponto de corte próprio para idosos da
OPAS, 2010, 34% da amostra são eutróficas. Entretanto,
vale destacar que somadas a população com sobrepeso e
obesidade resultam em 48% das avaliadas, sendo um valor
importante para a preocupação da saúde nutricional dessas
idosas. A presença de doenças crônicas foi de quase 100%
entre as idosas estudadas, porém a maioria referiu ter boa
saúde. O que pode ter influenciado nesse autorrelato são
as incapacidades motoras e físicas que não se aplica a este
público, podendo desviar o olhar delas sobre sua saúde.
Conclusão: É importante avaliar a autopercepção de saúde
em idosos, bem como os fatores que a influenciam, a fim de
realizar ações sociais e de saúde que satisfaçam os desejos
e necessidades desse grupo populacional.

EP204
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDIOLÓGICO SOBRE
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: MARINA DE HARO MIGUEL LEANDRO; ISABELA
CARDOSO PIMENTEL MOTA; ANA MARGARET NASCIMENTO GOMES FARIAS SOARES; REGINA GONÇALVES PLATA; DANIEL MAGNONI; MARIA JOSÉ DOS SANTOS; LENITA GONÇALVES DE BORBA.

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, SÃO PAULO SP - BRASIL.
Introdução: A alimentação via sonda altera o habitual de
alimentação do paciente interferindo na adesão ao tratamento e na efetividade da escolha terapêutica, por esse
motivo, a autorização do uso de TNE depende do seu conhecimento sobre a terapia. Objetivos: Desenvolver e validar
um questionário de avaliação da percepção de pacientes
hospitalizados sobre o uso de Terapia de Nutrição Enteral.
Materiais e Métodos: Estudo quantitativo, transversal,
200 participantes (amostra estatisticamente significativa),
maiores de 18 anos, de ambos os sexos, hospitalizados
em instituição especializada em cardiologia. Foi realizado
questionário com 19 questões, auto-aplicável, em escala
Likert com três pontos. Foi definido um escore para classificar a percepção sobre terapia de nutrição enteral (TNE),
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classificado como ruim (0 a 5 afirmações assinaladas como
verdadeiras), regular (6 a 10), bom (11 a 15) e ótima (16 a
19). O banco de dados foi analisado pelo programa SPSS,
foram calculadas medidas de tendências central e dispersão,
as freqüências absolutas e relativas. Para a distribuição das
variáveis o teste Komogorov-Smirnov. A análise estatística foi
feita pelo teste de Mann Whitney (2 variáveis) ou Q-quadrado
(1 variável), e a correlação de Person com um intervalo de
confiança de 95% e definido significância estatística de p
<0,05. Resultados: A média de idade foi de 62,74 anos
(±16,48), 61,5% eram idosos, tempo de internação de
8,62 dias (±5,84), 104 tinham risco nutricional e dentre os
idosos. Quanto a percepção sobre TNE, 84,5% sabiam o
que era alimentação via sonda, porém 42 % declararam que
se alimentar por sonda alteraria o apetite, 56,5% acreditam
que perdem a autonomia do corpo se alimento via SNE.
Quando questionado sobre qual profissional poderia indicar
a TNE, o médico foi elegido com 95%, nutricionista com 30%,
enfermeiro com 5%, farmacêutico e fonoaudiólogo, com
1%. Quando avaliado o índice de percepção sobre o uso de
TNE verificou-se que foi ruim relativo ao controle do próprio
corpo e indicação de TNE por enfermeiro, farmacêutico e
fonoaudiólogo; foi regular nas questões relativas a alteração
de apetite, dor e incômodo, autoestima; foi bom para aceitabilidade da terapia e piora da doença; e foi ótimo para
melhora da saúde. Caso a TNE fosse indicada aos pacientes
62,7% não aceitariam, e estes também acreditam que a
TNE traz riscos para piora da doença (p 0,000) ou piora da
doença (p 0,000). Conclusão: O questionário mostrou-se
efetivo no diagnóstico da percepção dos pacientes quanto o
uso de sonda para alimentação de forma individual ou em
grupo. Na amostra avaliada existem condições de fragilidade na percepção dos pacientes que desconheciam ou já
tinham uma interpretação incorreta da terapia. Devem ser
incentivadas medidas de intervenções educativas, objetivando
elucidar a temática sobre TNE com o intuito de esclarecer e
desmistificar o seu uso.

EP205
AVALIAÇÃO DE RISCO DE SARCOPENIA E DEPRESSÃO EM
IDOSOS DE COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA
GRANDE - MT
APRESENTADORES: PAULA PEXE ALVES MACHADO1; PATRÍCIA DA
SILVA FERREIRA2; ÁLVARO SILVÉRIO AVELINO DA SILVA3; CAMILA
XAVIER RUVER3; LUCCA ALDIGUERI TRENTIN4; JÉSSIKA CRISTINA
VIEIRA DE LIMA FERREIRA3; PAULO LUIZ BATISTA NOGUEIRA3;
JOSÉ EDUARDO DE AGUILAR NASCIMENTO2.

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIAVG, CUIABÁ
- MT - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE UNIVAG, CUIABÁ - MT - BRASIL; 3. UNIVAG, CUIABÁ - MT - BRASIL;
4. UNIVAG, VÁRZEA GRANDE - MT - BRASIL.

Resumo: Recentemente estudos mostraram que a sarcopenia estava associada à depressão devido seu fator
debilitante e incapacitante, causando frustração e como
consequência a depressão. Objetivo: Avaliar a ocorrência
de sarcopenia e de depressão em idosos residentes no
município de Várzea Grande-MT. Materiais e Métodos:
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem em
idosos de comunidade, acompanhados pela unidade de
saúde de sua região e pelo Programa de Interação Comunitária do curso de Medicina do Centro Universitário de
Várzea Grande que concordaram em participar da pesquisa
e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Os dados foram coletados pelos alunos dos dois primeiros
anos do curso de medicina, durante as atividades de interação comunitária, após terem participado de conferências
e treinamento sobre sarcopenia e instrumentos de coletas.
As variávies coletadas foram divididas em demográficas,
antropométricas, triagem de risco de sarcopenia (SARC-F),
questões relacionadas a estresse psicológico e depressão.
Resultados: Foram coletados 284 idosos, sendo 193
(67,7%) do sexo feminino, com média de idade de 68,92
anos (DP±8,20), de 12 unidades de saúde da família (USF)
do munícipio de Várzea Grande. No que se refere à prática
de atividades físicas diárias, apenas 16,8% realizavam mais
de 3 dias por semana, enquanto a maioria da população
demostrou sedentarismo (59,6%). Esses dados corroboram aos encontrados pela avaliação do IMC, com IMC
Médio de 28,22 ± 4,85, sendo 6,3% desnutridos, 36,5%
eutróficos ou bem nutridos e 57,2% com sobrepeso e/ou
obesidade. As características psicológicas observadas foram
quase um terço (34,7%) em estresse psicológico e apenas
34 indivíduos responderam estar em depressão grave.
Ao analisarmos de acordo com o questionário SARC-F
classificando-os em “com ou sem risco de sarcopenia”,
encontramos 65 indivíduos sem risco de sarcopenia e com
estresse e apenas 34 em risco de sarcopenia e também em
estresse psicológico, parecendo não ser possível relacionar
estresse psicológico e presença de sarcopenia. Entretanto,
os que responderam ter depressão grave, estavam igualmente distribuídos em com e sem risco de sarcopenia (50%
e 50%). Em relação ao risco de sarcopenia, foi observado
apenas 25,3% da população, e ao dividirmos entre homens
e mulheres, podemos observar que a presença de risco de
sarcopenia foi maior entre as mulheres com 59 (81,95%) e
13 (18,05%) respectivamente. Conclusão: Foi perceptível
aumento de peso, sobrepeso e/ou obesidade nos idosos
avaliados, baixo risco para sarcopenia, entretanto esse risco
foi relacionado as mulheres. Não foi possível relacionar
alterações psicológicas e depressão com a sarcopenia.
Sendo importante acompanhar o aumento de peso dessa
população e observar a incidência de obesidade sarcopênica nos próximos anos, evitando diversas comorbidades
relacionadas a essas patologias.
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EP206
AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES
COM SÍNDROME METABÓLICA
APRESENTADORES: FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1;
LÍVIA TORRES MEDEIROS1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
ANA CLARA VITAL BATISTA2; MARIA ROSIMAR TEIXEIRA MATOS2;
KALUCE GONÇALVES DE SOUSA ALMONDES2; CARINE COSTA
DOS SANTOS3; THALYTA VASCONCELOS PACHECO2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
3. UNIVERIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Diversos aspectos estão relacionados com a
etiologia da Síndrome Metabólica (SM), como fatores socioeconômicos, nutricionais e idade. A dieta esta relacionada
como o desenvolvimento da SM, pois exerce influência sobre
sobre alguns marcadores bioquímicos, como os níveis séricos
de colesterol total (CT) e as suas frações. A modificação de
hábitos alimentares é essencial na SM por trazer melhora dos
parâmetros clínicos, bioquímicos e redução de complicações
relacionadas à progressão da doença, bem como qualidade
de vida. Objetivos: Investigar hábitos e frequências de
consumo alimentar de pacientes com Síndrome Metabólica.
Métodos: Estudo transversal, realizado no período de junho a
outubro de 2016, com 66 pacientes atendidos em um posto
de saúde em Fortaleza-CE. Os indivíduos responderam a
um questionário que continha perguntas acerca de hábitos
alimentares e frequência do consumo de grupos de alimentos.
Foram utilizados frequência e percentual para observar a
distribuição nos grupos alimentares. Os dados foram analisados no Software Microsoft Office Excel 2010. Resultados:
A amostra foi constituída predominantemente por mulheres
(84,8%). A idade dos indivíduos do estudo variou de 30 a 75
anos. Quase a totalidade dos indivíduos relatou frequência
diária do grupo de massas e cereais e do grupo de gorduras
(97% e 95,5%, respectivamente). Ademais, a maioria referiu
menor frequência no consumo de frutas (60,6%) e hortaliças
(42,4%) entre os grupos analisados. O consumo diário de
açúcar foi referido pela maior parte (65,2%), porém, a grande
maioria desses participantes relatou a ingestão apenas
de uma vez ao dia, para adoçar o café. Em relação ao
consumo das protéinas de origem animal, 63,6% consumiam
alimentos do grupo de leite e derivados e 74,2% carnes e
ovos. Discussão: Dados da literatura confirmam o que foi
verificado no estudo, sendo o consumo mais frequente de
arroz, pão e farinha de mandioca, relatado por todos os
pacientes com SM. Além dessa grande oferta de massas,
cereais e gorduras, também pode ser visualizado nesses
pacientes menor consumo de verduras e legumes, sendo a
menor frequência de consumo desses grupos relacionada
com maior aparecimento de fatores de risco cardiovascular.

Pacientes com SM têm maiores predisposições a complicações e mais fatores de risco cardiovascular associados,
evidenciados por diversos parâmetros, entre eles hábitos
alimentares inadequados. Em suma, a população estudada
consumia sobretudo cereais e massas e gorduras, com baixa
ingestão de frutas e hortaliças. Por esse motivo se faz essencial a análise do consumo alimentar desses pacientes, para
identificar hábitos e práticas que auxiliem a traçar estratégias
de promoção e prevenção à saúde.

EP207
AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES
COM DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DE FORTALEZA-CE.
APRESENTADORES: FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1;
LÍVIA TORRES MEDEIROS1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
BRENDA DA SILVA BERNARDINO1; ANA FILOMENA CAMACHO
SANTOS DALTRO2; PRISCILA TAUMATURGO HOLANDA MELO3;
FÁBIA KARINE DE MOURA LOPES1; ANA CLARA VITAL BATISTA4.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE - BRASIL;
4. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: A Doença Hepática Crônica (DHC) provoca
diversas alterações orgânicas e funcionais que impactam diretamente sobre condição nutricional, sendo necessário realizar
a triagem nutricional a fim de detectar os pacientes com risco
nutricional e, assim, intervir de maneira precoce, evitando
deterioração do estado nutricional. Objetivo: Avaliar risco
nutricional por métodos de triagem nutricional em pacientes
com DHC internados em um hospital de referência em
transplante. Métodos: Trata-se de um estudo observacional
descritivo de caráter quantitativo, com pacientes maiores
de 18 anos, de ambos os sexos, internados nos 5 primeiros
meses de 2019. Para classificação de risco nutricional foram
aplicadas as seguintes triagens: Nutritional Risk Screening
2002 (NRS-2002) e Royal Free Hospital Nutritional Prioritizing Tool (RFH-NPT). Os pacientes com risco nutricional
foram aqueles com pontuação ≥3 na NRS-2002, já para a
RFH-NPT foram classificados com risco moderado (escore
igual a 1) e alto risco (escore 2 a 7). Para avaliação do
estado nutricional foram utilizados IMC e CB. Um banco de
dados foi criado no programa Microsoft Office Excel® 2010,
sendo realizadas análises descritivas dos dados e expressos
como frequência, média e ± erro padrão da média (EPM).
Resultados: A amostra foi constituída por 50 pacientes com
média de idade de 50,98 ± 11,06 anos, sendo a maioria
do sexo masculino (60%). O risco nutricional foi identificado
em 64% dos pacientes pela NRS-2002 (n=32) e em 56% dos
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pacientes pela RFH-NPT (n=28). Em relação ao estado nutricional 54% dos pacientes foram diagnosticadas desnutrição
segundo CB (n=27), e 8% segundo IMC (n=4). Discussão:
O risco nutricional foi prevalente em ambas as triagens,
assim como a desnutrição. Esses achados corroboram
com pesquisas anteriores, que verificaram a associação da
desnutrição e do risco de infecção e mortalidade, com mau
prognóstico em pacientes com DHC. O diagnóstico precoce
desse quadro carencial deve ser realizado por triagens nutricionais validadas. A NRS- 2002 no presente estudo detectou
maior de número de pacientes em risco nutricional do que
RFH-NPT. Tal resultado difere daquele encontrado por estudo
prévio, em que observou que RFH-NPT tem maior sensibilidade em identificar risco nutricional de pacientes com DHC.
Em suma, a triagem nutricional deve ser um método de fácil
e rápida aplicação para detecção de risco nutricional nos
pacientes internados, com isso, a NRS-2002 mostrou-se ser
o método que mais identificou risco nutricional comparada
a RFH-NPT. Contudo, deve ser feito nossos estudos a fim
de aperfeiçoar os métodos já existentes e validação das
novas ferramentas de triagens já desenvolvidas. Portanto é
crucial, avaliar o estado e o risco nutricional de pacientes
hepatopatas, considerando os aspectos clínicos dos mesmos,
para uma melhor intervenção e monitoramento clínico, com
intuito de propiciar uma melhor qualidade de vida e melhora
do prognóstico.

EP208
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TEDUGLUTIDA EM
PACIENTE COM SÍNDROME DO INTESTINO CURTO:
RELATO DE CASO
APRESENTADORES: SILVIO JOSE DE LUCENA DANTAS1; GLAUBER
DO VALLE DE MORAIS FEITOSA2; FABIANA LIMA BEZERRA3; PAULO
CEZAR DA SILVA4; LUCAS ALVES DE SOUSA GOMEZ5; WALLACE
PITANGA BEZERRA6; FLAVIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA7;
MARJORIE RAVENA DE OLIVEIRA PEREIRA BORGES8.

1. DOCENTE UNP - MEMBRO TITULAR DA BRASPEN, CBCD E FBG,
NATAL - RN - BRASIL; 2. ESTUDANTE MEDICINA - UNP, NATAL RN - BRASIL; 3. BIOLOGA PROF. DOUTORA DA UFRN, NATAL - RN
- BRASIL; 4. UFRN- MEDICO, NATAL - RN - BRASIL; 5. ESTUDANTE
DE BIOMEDICINA -UFRN, NATAL - RN - BRASIL; 6. ESTUDANTE DE
BIOMEDICINA - UFRN, NATAL - RN - BRASIL; 7. ESTUDANTE DE
MEDICINA - UNP, NATAL - RN - BRASIL; 8. ESTUDANTE DE MEDICINA
-UNP, NATAL - RN - BRASIL.
Introdução: A síndrome do intestino curto (SIC) é definida como um estado clínico de má-absorção intestinal
secundário à perda da superfície mucosa funcionante, em
consequência de ressecção cirúrgica, derivações do trânsito
intestinal, ou por perda das células mucosas. O tratamento

inclui modificação do estilo de vida, nutrição enteral(NE) e
parenteral (NPT) a depender da extensão e dos locais de
ressecção. Estratégias que melhoram a adaptação intestinal
podem permitir que pacientes com SIC interrompam ou
diminuam a NPT, como é comprovado com uso do agonista
do peptídeo 2 semelhante ao glucagon (GLP-2), Teduglutida (TED), que possui efeito intestinotrófico, permitindo o
aumento da capacidade de absorção do intestino remanescente e o aumento dos níveis de citrulina. Objetivo: Relatar
o caso de uma paciente com SIC, em uso de Teduglutida,
avaliando os benefícios e efeitos colaterais do medicamento.
Métodos: Relato de caso da paciente, sexo fem, 56 a, há
11 anos com SIC devido ter sido submetida a enterectomia
extensa e hemicolectomia direita, por trombose de veia
mesentérica, sendo realizada anastomose jejuno-cólica e
gastrostomia(GTM), permanecendo com 15 cm de jejuno
remanescente. Desde então foi tratada com NPT, NE por GTM
e dieta oral. Recebeu tratamento com o análogo de GLP-2
no período de 16/12/2018 a 14/04/2019, sendo avaliada
nesse período possíveis alterações clínicas secundárias ao
medicamento. Resultados: No caso não foi verificado prejuízos na deambulação, nem presença de náuseas, vômitos, dor
e distensão abdominal, cefaleia e sintomas de insuficiência
cardíaca. Entretanto, notou-se surgimento de lesões de pele,
formação de um pequeno abscesso peritoneal secundário a
um granuloma de fio cirúrgico, que foi tratado com ressecção
cirúrgica. Observamos uma melhora do estado nutricional,
diminuindo o tempo de uso de NPT e NE, bem como ausência
de distúrbios eletrolíticos, e aumento dos níveis séricos da
vitamina D. Além dos fatores pesquisados, a paciente relatou
melhora na consistência das fezes, aumento da diurese dos
meses de janeiro a abril, melhora na memória e na disposição funcional para atividades diárias. O tratamento foi
suspenso por dificuldade na continuidade de aquisição do
medicamento. Discussão: O TED, um análogo recombinante
do GLP-2 humano, tem sido associado à melhor absorção
de nutrientes e estado nutricional em pacientes com SIC.
Nesse sentido, foi observado que os resultados obtidos
com o uso do medicamento estão de acordo com os vistos
na literatura, sendo importante ressaltar que as lesões de
pele apresentadas pela paciente no período em uso foram
complicações menores e de fácil resolutividade. Outrossim,
é necessário abordar a descontinuidade do tratamento
devido a dificuldade de aquisição do medicamento por falta
do fornecimento pelo setor público, o que impossibilitou a
continuidade do tratamento.

EP209
CARDIOMIOPATIA SENSÍVEL AO GLÚTEN
APRESENTADORES: JOSIANE MONTEIRO ALMEIDA; GUILHERME
HONÓRIO MOREIRA; ANDRÉ CARVALHO NASCIMENTO; DANIELLE DE AZEVEDI BATISTA; ROMULO FLISTER JUNIOR.
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HOSPITAL VILA DA SERRA- INSTITUTO MATERNO INFANTIL, NOVA
LIMA - MG - BRASIL.

da função cardiovascular, sendo descartada a necessidade
de nova ablação ou mesmo de transplante cardíaco.

Introdução: A doença Celíaca (DC) é uma resposta imunológica ao glúten que resulta em um dano inflamatório à
mucosa intestinal, levando à má absorção de nutrientes,
além disso, alterações graves ao sistema cardiovascular.
Objetivos: Relatar como a terapia nutricional pode influenciar no tratamento da doença cardiovascular. Métodos:
Relato de caso realizado entre janeiro e abril de 2019 com
uma paciente de 69 anos, portadora de hipotireodismo,
hipertensão arterial sitêmica e cardiomiopatia dilatada
grave, admitida na Unidade Coronariana devido a disparo
do Cardioversor Desfibrilador Implantado (CDI), associado
a fadiga, dor torácica e dispneia. Discussão: Nas investigações iniciais o ecocardiograma transtorácico (ECOTT)
mostrou regurgitação mitral importante e regurgitação aórtica
moderada, com fração de ejeção ventricular (FEV) de 32%. A
cintilografia miocárdica apresentou hipoperfusão de parede
anterior, e o cateterismo lesões leves. Avaliação nutricional
revelou depleção de massa magra, boa ingestão oral sem
intercorrências gastrointestinais. Otimizado o tratamento
medicamentoso (suspenso amiodarona, iniciado sildenafil),
e após melhora do quadro clínico, recebeu alta hospitalar.
Nos trinta dias subsequentes, internou outras duas vezes
devido a disparos do CDI, reiniciada impregnação com
amiodarona, suspenso sildenafil e realizado ablação de
Taquicardia ventricular (TV), observado grande cicatriz em
face anterior e posterior do ventrículo esquerdo, entremiadas
por áreas de tecido saudável. Bloqueadas possíveis áreas
de circuito para TV. Apresentou quadros de prostração,
inapetência, náuseas, distensão abdominal e melena. Em
revisão laboratorial foi evidenciado anemia carencial por
deficiência de ferro (Hg: 10,2g/dL, índice de saturação da
trasnferrina: 8%, Fe sérico: 29mcg/dL) e hipoproteinemia.
Iniciado rastreio de doença celíaca (Antiendomísio: Negativo
/ Antigliadina: Negativo), introduzida, empiricamente, dieta
oral sem glúten com melhora clínica importante, alívio dos
sintomas gastrointestinais, melhora da disposição física e
ausência de disparos ou taquicardias. A endoscopia digestiva
alta mostrou pangastrite endoscópica enantematosa atrófica.
Obteve alta com orientação nutricional para manter dieta
isenta de glúten e realizar Holter que mostrou ausência de
taquiarritmias. Após 39 dias, paciente retorna ao hospital
referindo novo disparo do CDI, reiniciado impregnação
com amiodarona e na anamnese nutricional, foi constatado,
contaminação cruzada por glúten. Reorientada sobre a dieta
isenta de glúten, feito ajuste medicamentoso e dado alta
hospitalar. Em acompanhamento ambulatorial novo ECOTT
mostrou regurgitação mitral moderada com FEV de 55% e
melhora da insuficiência miocárdica. Conclusão: Observamos uma associação direta entre a retirada do glúten da
dieta e melhora do estado geral, bem como a recuperação

EP210
COMPREENDENDO A MICROBIOTA DE UM PACIENTE
COM SÍNDROME DO INTESTINO CURTO
APRESENTADORES: SILVIO JOSE DE LUCENA DANTAS1; GLAUBER
DO VALLE DE MORAIS FEITOSA2; FABIANA LIMA BEZERRA3; PAULO
CEZAR DA SILVA4; LUCAS ALVES DE SOUSA GOMEZ5; WALLACE
PITANGA BEZERRA5; FLAVIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA2;
MARJORIE RAVENA DE OLIVEIRA PEREIRA BORGES2.

1. DOCENTE DA UNP - MEMBRO TITULAR DA BRASPEN, CBCD E
FBG, NATAL - RN - BRASIL; 2. ESTUDANTE DE MEDICINA - UNP,
NATAL - RN - BRASIL; 3. BIOLOGA, PROF DOUTORA DA UFRN,
NATAL - RN - BRASIL; 4. UFRN - MEDICO, NATAL - RN - BRASIL;
5. ESTUDANTE DE BIOMEDICINA DA UFRN, NATAL - RN - BRASIL.
Introdução: A Síndrome do intestino curto (SIC) é caracterizada como uma síndrome de má absorção global em
decorrência de uma ressecção intestinal ampla, causando
desordem metabólica, nutricional, infecciosa e possivelmente
da microtiota intestinal (MI). O conhecimento da MI em
pacientes com SIC é essencial para definirmos um tratamento
com probióticos personalizados. Objetivos: Compreender a
MI na SIC afim de oportunizar o uma reposição de probióticos mais personalizada nos pacientes com SIC. Métodos:
Relatar o caso de uma paciente com SIC apresentando menos
de 20 cm de intestino remanescente, sexo fem, 56 anos,
submetida a enterectomia extensa e hemicolectomia direita,
por trombose mesentérica. Para estudo da MI, utilizou-se
sequenciamento do microbioma através da técnica 16S
rRNA, com PCR Amplicon, em máquinas Illumina MiSeq X.
Resultados: A paciente apresenta uma microbiota singular,
com 50,16% em sua composta de bacteroidetes, 32,89% de
Firmicutes, diferente de uma microbiota intestinal de pessoas
saudáveis. Os bacteroidetes e firmicutes apresentaram indicadores de razão (F/B) e índice (F+B), 0,66 e 83,05%, abaixo
dos valores desejados (entre 0,7-1,0; e 85-95%, respectivamente). Além disso, o índice de diversidade da microbiota
demonstra valores inferiores ao normal com 5,6 (desejável
>7), enquanto, o indicador de riqueza encontra-se dentro
dos parâmetros desejados (>400) com 520. Na analise das
bactérias, observou-se alteração importante na população
da Akkermansia muciniphila e Faecalibacterium prausnitzii,
ambas com representando 0,01% das bactérias (desejável
entre 2 e 5% e entre 5 e 12%, respectivamente). Quanto
às patogênicas, as S. Marcescens 0,01%; foram as únicas
acima dos valores toleráveis. Discussão: A disbiose presente
nesta microbiota pode decorrer devido a ausência de um
TGI completo. A paciente apresenta um desequilíbrio entre

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

133

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

os principais filos da microbiota, Bacteroidetes e Firmicutes,
existindo uma maior quantidade de bacteroidetes, há relatos
que o predomínio de bacteriodetes acontece em pessoas que
usam dietas hipocalóricas. Em um quadro de normalidade
estes filos estariam em uma proporção próxima de 1:1. Já o
índice de diversidade abaixo do previsto, reflete a existência
de poucas espécies nessa microbiota. A presença de bactérias
patogênicas na MI acima do esperado, tem a possibilidade de
ser justificada pela ausência da válvula íleo-ceal. Entretanto
há uma baixa quantidade de bactérias patogênicas, provavelmente, se deve a dois motivos: presença de um intestino
remanescente ultra curto e tratamento com antibióticos nos
últimos 6 meses. O conhecimento do perfil da MI da paciente
permite considerar tratamentos com probióticos eficiente com
valores próximos do adequado e, consequentemente, o alívio
de sintomas associados à síndrome.

EP211
CONTROLE E AUTOPERCEPÇÃO DIETÉTICA DE PACIENTES
PORTADORES DE PÉ DIABÉTICO INTERNADOS EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: DANIELA DE ALENCAR DA SILVA; CAMILA
PEREIRA DA COSTA; MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; MARINA GORETH SILVA DE CAMPOS; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA;
LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA.

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: Para um bom controle metabólico e prevenção
das possíveis complicações do Diabetes Mellitus (DM), como
o pé diabético, é essencial uma rotina de autocuidado com
hábitos de vida saudáveis, como por exemplo, alimentação
adequada. A adesão do indivíduo ao planejamento dietético é algo complexo e dinâmico, pois há necessidade de
mudanças nos padrões alimentares e introdução de novos
hábitos, tendo em vista que a terapia nutricional é um dos
componentes fundamentais no tratamento do portador de
DM. Objetivos: Verificar o controle e percepção dietética de pacientes portadores de Pé diabético. Métodos:
A pesquisa realizada foi descritiva, com corte transversal.
Foram avaliados 18 pacientes de ambos os sexos, adultos
e idosos, acometidos com Pé diabético, internados em um
hospital universitário. Foram coletados os seguintes dados:
idade; sexo; antropometria (peso, estatura, índice de massa
corporal - IMC). O IMC foi classificado conforme faixas
etárias (adultos e idosos). Além disso, foram feitas perguntas
quanto a adesão e percepção do paciente quanto o seu
tratamento dietético (Acompanhamento nutricional para tratar
o DM; adesão às modificações da alimentação após o diagnóstico de DM; dificuldades em aderir às modificações da
alimentação; autopercepção quanto a adesão ao tratamento

dietético. A presente pesquisa teve aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa do hospital, parecer nº 3.174.175, todos
os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. Resultados: Foram avaliados 18 pacientes,
entre adultos (22,2%) e idosos (77,8%), sendo 61,1% (n=11)
do sexo masculino e 38,9% (n=7) do sexo feminino. Em
relação ao IMC, 83,3% (n=15) dos pacientes foram classificados com peso adequado, 5,5% (n=1) com pré-obesidade e
11,2% (n=2) com obesidade. Quanto ao acompanhamento
nutricional para tratar do DM, apenas 33,3% (n=6) referiram ir à consulta com a nutricionista pelo menos uma vez.
Quanto a adesão às modificações da alimentação, apenas
33,3% (n=6) conseguiram seguir as orientações nutricionais,
visto que 72,2% (n=13) tiveram dificuldades em aderir. A
respeito da autopercepção do paciente quanto a adesão
ao tratamento dietético, 27,8% (n=5) classificaram como
“Bom”, 27,8% (n=5) como “Regular” e 44,4% (n=8) como
“Ruim”. Discussão: O presente estudo permitiu verificar o
controle e a autopercepção dietética de pacientes diabéticos,
acometidos por uma das complicações da doença, o pé
diabético. Dessa forma, o Terapia nutricional no DM tem
um papel desafiador na prevenção, no gerenciamento da
doença e na prevenção de complicações decorrentes. Além
disso, quando o acompanhamento nutricional está associado
a outros componentes do cuidado em DM, favorece ainda
mais os parâmetros clínicos e metabólicos. Assim, a educação
nutricional é um dos meios mais eficazes para melhorar a
qualidade de vida dos diabéticos, um controle dietético
adequado além de prevenir o aparecimento de complicações
relacionadas a doença.

EP212
CONTROLE GLICÊMICO DE PORTADORES DE DIABETES
TIPO II INSULINODEPENTES ACOMPANHADOS NO
AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DE UM HOSPITAL ESCOLA
APRESENTADORES: LARISSA BEATRIZ VASCONCELOS SOUSA1;
SAMARA DA SILVA QUEIROZ1; FERNANDO VINÍCIUS FARO REIS2;
ANA LUCIA ROCHA FAILLACE2; RAYANNA LETÍCIA DOS SANTOS
LEITE1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO, BELÉM PA - BRASIL.
Introdução: O Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) possui
origem multifatorial e se manifesta por quadros de hiperglicemia crônica. Quando os níveis glicêmicos insistem em
permanecer altos, mesmo com o uso de doses máximas de
hipoglicemiantes orais, recomenda-se a terapêutica insulínica. Por outro lado, essa terapêutica frequentemente é
adiada por muito tempo, expondo os pacientes a quadros
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hiperglicêmicos prolongados e consequências decorrentes
do mau controle metabólico, como o desencadeamento da
Doença Cardiovascular (DCV). Objetivos: Avaliar o controle
glicêmico de portadores de diabetes mellitus tipo II Insulinodepentes acompanhados em um Hospital Escola. Métodos:
Estudo transversal, prospectivo, com dados secundários, a
partir de variáveis obtidas durante o atendimento ambulatorial por um projeto extensionista que assiste a pacientes
diabéticos tipo 1 e 2 insulinodependentes em um Hospital
Escola em Belém/PA. A coleta foi realizada entre os meses
de junho a outubro de 2018 com 23 pacientes portadores
de diabetes mellitus tipo 2, de ambos os sexos, com idade
igual ou superior a 19 anos. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa desta instituição, sob o CAAE n°
77243917.1.0000.0017. Utilizou-se uma ficha de coleta
padronizada contendo dados sobre as condições gerais de
saúde, variáveis antropométricas e bioquímicas. Os dados
foram tabulados no programa Microsoft excel® 2010 e a
análise estatística foi realizada pelo software Bioestat 5.0.
Foi aplicado o teste de Qui-quadrado, teste de Normalidade
de Kolmogorov-Smirnov e Correlação linear de Pearson,
adotando-se um nível de significância de 5%. Resultados:
Quanto faixa etária, 56,52% eram adultos (p=0,6767) e
43,47% idosos. Quanto ao gênero, 69, 57% pertenciam
ao sexo feminino e 30,43% eram do sexo masculino (p =
0,0953). Com relação aos hábitos de vida, verificou-se que
somente 30,43% praticavam atividade física (p=0,953). Ao
verificar o estado nutricional por meio do Índice de Massa
Corporal (IMC), verificou-se que 43,48% se apresentavam
em estado de sobrepeso, 30,43% eutrofia (p=0,5682) e
26,09% em obesidade. Na avaliação laboratorial, verificouse descontrole glicêmico, com desfechos de 78,26% de
glicemia de jejum elevada (p<0,0001) e 95% correspondiam
a altos níveis de Hemoglobina Glicada (HbA1c) (p<0,0001).
Discussão: Glicemias elevadas estão associadas a danos
no endotélio e consequente doença coronariana. Segundo
o estudo de Bonamichi et al., no qual verificou-se os efeitos
da hiperglicemia na função vascular, cerca de 74% dos
pacientes que estavam com níveis glicêmicos muito elevados
apresentaram lesões coronarianas graves. No presente
estudo, verificou-se descontrole glicêmico nos pacientes
por dois parâmetros de avaliação (glicemia de jejum e
HbA1c). Dessa forma, ressalta-se a importância da monitorização no controle glicêmico como prevenção de doenças
cardiovasculares.

EP213
CONTROLE GLICÊMICO E LIPÊMICO NO DIABETES
MELLITUS TIPO 2: COMPARAÇÃO DA DIETA PADRÃO
COM A CONTAGEM DE CARBOIDRATOS
APRESENTADORES: LUCIANA DE ALMEIDA PIRES1; AVANY FERNANDES PEREIRA2; TAIS DE SOUZA LOPES3.

1. IEDE - INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA
LUIZ CAPRIGLIONE, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL;
3. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma epidemia
global decorrente do envelhecimento populacional, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e obesidade, sendo
a intervenção dietética fundamental no tratamento dessa
doença. A contagem de carboidratos é proposta como um
método que auxilia no controle glicêmico, com resultados
mais consistentes em DM1 e controversos em DM2. Objetivo: Comparar os efeitos da intervenção nutricional padrão
e do método de contagem de carboidratos sobre o controle
glicêmico e lipêmico em mulheres com DM2. Métodos:
Trata-se de ensaio clínico controlado, randomizado e paralelo
com 31 mulheres com sobrepeso ou obesidade e DM2 em
uso exclusivo de antidiabético oral. As participantes foram
alocadas no grupo intervenção padrão (GIP) ou contagem de
carboidratos (GCC) com 90 dias de seguimento. Foram realizadas avaliações antropométricas, bioquímicas e do nível de
atividade física. A análise estatística foi realizada com cálculo
de medidas de tendência central e de dispersão, com nível de
significância de p<0,05. Resultados: Na análise intragrupo
foi observado que o GIP apresentou redução significativa
da massa corporal , IMC, PC, glicemia de jejum, HbA1c,
insulina basal, HOMA-IR, QUICKI e aumento do HDL-c,
em contraste com o GCC que exibiu melhora significativa
somente na insulinemia e HOMA-IR. Além disso, verifica-se
diminuição importante da glicemia basal, HbA1c, PAS e das
variáveis antropométricas no grupo com dieta padrão quando
comparado com a contagem de carboidratos, com efeito
nulo sobre a lipemia em ambos os grupos.Conclusão: A
intervenção padrão favoreceu adequado controle glicêmico
e redução dos indicadores antropométricos em indivíduos
com DM2 quando comparado com o método de contagem
de carboidratos.

EP214
CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL,
CIRCUNFERÊNCIA DO ABDOME, PRESSÃO ARTERIAL E
GLICEMIA EM ADULTOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA
ESCOLA
APRESENTADORES: CAMÉLIA SANTOS DE VIVEIROS1; GABRIELA
MELO DE OLIVEIRA2; THAIS ANTONIO JOSE MUTRAN2; VIVIANE
DOS SANTOS VIANA DE ALMEIDA2; JAMILIE SUELLEN DOS PRAZERES CAMPOS2.

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA,
BELÉM - PA - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ- CESUPA, BELÉM - PA - BRASIL.
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Introdução: Dentre as variáveis antropométricas disponíveis para determinação do estado nutricional, o índice de
massa corporal (IMC) e a circunferência abdominal (CA)
são as mais utilizadas tendo em vista sua reprodutibilidade
e baixo custo. O diabetes mellitus (DM) consiste em uma
enfermidade caracterizada por hiperglicemia persistente,
decorrente de deficiência na produção de insulina ou
sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando
complicações a longo prazo. Um dos principais fatores de
risco para doença cardiovascular (DCV) é a elevação da
pressão arterial, que se associa a distúrbios metabólicos
e alterações funcionais. Objetivo: Combinar as medidas
de CA e IMC para avaliar o risco para diabetes e doenças
cardiovasculares em adultos atendidos no ambulatório de
Nutrição de uma Clínica Escola. Métodos: Trata-se de
uma pesquisa do tipo transversal, retrospectiva e descritiva,
realizada a partir da utilização de dados de prontuários de
107 pacientes adultos com idades entre 20 a 59 anos atendidos no ambulatório de Nutrição de uma Clínica Escola
no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. A
coleta de informações ocorreu nos meses de fevereiro e
março de 2019 utilizando um protocolo de pesquisa criado
pelas pesquisadoras. Foi solicitada autorização da instituição
acolhedora para realização da pesquisa e submetido ao
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) - nº 3.129.774. A análise
estatística foi realizada por meio do software BioEstat versão
5.0, com utilização do Teste G. Resultados: Dos 107 prontuários avaliados no ambulatório de nutrição, 14,01% são
do gênero masculino e 85,98% do feminino. No que se
concerne ao risco de diabetes e doenças cardiovasculares,
de acordo com a combinação de CA e IMC, o gênero feminino apresentou 48,9% de risco muito alto para desenvolver
as comorbidades, enquanto o gênero masculino apresentou
40% da sua população com o mesmo risco. Discussão: A
relação entre as variáveis e as doenças crônicas pode ser
explicada pela distribuição da adiposidade corporal, sendo
geralmente central e visceral, produzindo citocinas próinflamatórias e gerando resistência insulínica. A elevada
presença do gênero feminino no sistema de saúde, mostrouse um dado importante para incentivo ao gênero masculino
em busca de orientação profissional. Desse modo, é visto a
grande necessidade de planos de ações que visem orientar
esses pacientes a um estilo de vida mais saudável e identificar
medidas simples e apropriadas que possam ser utilizadas em
nível epidemiológico, visando reduzir o número de indivíduos
em risco e prevenir o aparecimento das consequências de
doenças crônicas.

EP215
DIMENSÃO DOS FATORES DE RISCOS PARA DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS EM UMA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA DO
NORDESTE

APRESENTADORES: MYLENA ALVES SANTOS; THAYNÁ BRUNELLE
SOUZA CARVALHO; BÁRBARA MELO SANTOS DO NASCIMENTO; LUCAS DE ANDRADE SANTOS; VICTOR BATISTA OLIVEIRA;
KATHLLEEN ALVES DA SILVA; CLAUDIA LETÍCIA DE JESUS SANTOS;
LARISSA GRASIELLE NORONHA OLIVEIRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: Devido às transições epidemiológicas, nutricionais e até demográficas que atingiram o Brasil nas
últimas décadas, o padrão de saúde da população sofreu
transformações o que culminou na prevalência de doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT’s). Um dos principais
fatores estão associados ao consumo indiscriminadamente
de produtos industrializados que elevam os riscos à saúde
por serem produzidos com altas quantidades de aditivos,
sendo principais fontes de sódio e açúcar adicionados
e nesses casos, há uma grande influência midiática que
estimula cada vez mais a ingestão desses produtos, muitas
vezes atribuindo propriedades benéficas que mascaram os
reais malefícios. Assim, ao associar o consumo exacerbado
com fatores hereditários têm-se um problema de saúde
pública. Objetivo: Verificar a frequência dos fatores de
riscos relacionados à DCNT’s de servidores públicos de uma
instituição federal. Métodos: Estudo transversal com 105
participantes (servidores públicos) de nove departamentos
de cursos da área de saúde e de uma biblioteca em uma
Universidade Federal. Foi aplicado um questionário com
questões referentes a dados sócio demográficos, estado de
saúde geral e familiar, bem como consumo de determinados
tipos de alimentos que poderiam influenciar no surgimento
das DCNTs. Colocar o uso do TCLE, o número do protocolo
do comitê de ética. Resultados: Participaram do estudo 54
mulheres e 51 homens com idade média de 33 anos e com
atividades variadas dentro do campus institucional. Apenas
7,6% e 3,8% dos indivíduos afirmaram ter hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), respectivamente. No
entanto, ao avaliar os antecedentes familiares, apresentaram
casos de DM (57,1%) e HAS (72,3%) sendo que 2% dos entrevistaram não declararam se havia ou não HAS na família.
Foi observado também que 66,6% das pessoas praticam
algum tipo de atividade física pelo menos 2 ou 3 vezes na
semana. Quando questionados sobre o uso de suplementos
alimentares, apenas 18 (17,1%) indivíduos afirmaram utilizar,
porém 8 (44,4%) deles sem orientação especializada, além
disso, sobre o consumo de adoçantes 12 indivíduos (11,4%)
da pesquisa, utilizam o produto com orientação da mídia e
não de nenhum profissional habilitado. Acrescenta-se que
21,9% afirmaram ser etilistas e 1,9% tabagistas. Discussão:
Ressalta-se que os participantes apresentam um forte indicador de risco para DCNT’s devido à prevalência elevada
dessas patologias na família, porém observou-se que essas
pessoas possuem uma consciência referente a possibilidade
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de futuros diagnósticos e assim utilizam medidas preventivas
para evitar as complicações.

EP216
EFEITO ANTIOXIDANTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE PASTILHAS SUBLINGUAIS DE RESVERATROL EM PACIENTES
HEMODIALISADOS
APRESENTADORES: DANIELE DA SILVA HERMES1; GUSTAVO
SILVEIRA DA SILVA2; MAICON ROBERTO KVIECINSKI2.

1. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA E CLINIRIM, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA
CATARINA, PALHOÇA - SC - BRASIL.
Introdução: O resveratrol é uma molécula promissora para
suplementação de pacientes renais crônicos devido a efeitos
antioxidantes e anti-inflamatórios. A literatura indica que a
eficácia desta suplementação depende de melhoramentos
relacionados à sua administração para aumentar sua
biodisponibilidade. Objetivo: Avaliar o efeito de pastilhas
sublinguais de resveratrol sobre marcadores de estresse
oxidativo em pacientes renais hemodialisados. Métodos:
Ensaio clínico, duplo-cego e controlado por placebo realizado com pacientes em hemodiálise de uma clínica privada
em Florianópolis-SC. Os pacientes foram randomizados
em dois grupos: um grupo (n = 21) recebeu pastilhas com
50 mg de resveratrol 2x/dia por 30 dias e outro (n = 21),
pastilhas de placebo. Foi realizada coleta de dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos e dosagem dos marcadores lipoperoxidação (TBARS), glutationa reduzida (GSH) e
proteína carbonilada, atividade da mieloperoxidase (MPO),
antes e após intervenção. Para análise estatística, foi usado
o Teste t para amostras pareadas ou o Teste de Wilcoxon
e o Teste t para amostras independentes ou Teste de U de
Mann-Whitney. Para todos os testes, foi adotado o nível de
significância de 95% (p < 0,05). O estudo foi aprovado pelo
comitê de ética e registrado no registro brasileiro de ensaios
clínicos. Resultados: No grupo placebo 62% eram do sexo
masculino e no resveratrol, 53%, a média de idade foi de
57,48 ± 10,72 e 59,74 ± 12,96 anos no grupo placebo e
resveratrol, respectivamente. A principal causa da DRC no
grupo placebo foi doença renal policística e no resveratrol,
hipertensão arterial. O tempo médio de hemodiálise foi
51,24 ± 42,38 e 56,68 ± 44,61 meses no grupo placebo
e resveratrol, respectivamente. Em relação ao perfil antropométrico, a maioria dos pacientes apresentou sobrepeso/
obesidade, de acordo com o IMC, em ambos os grupos. A
faixa média aproximada dos marcadores foi: 7 - 9 nmol/mg
(TBARS); ~2 µmol/mg (GSH), 0,3 - 0,4 mmol/mg (proteína
carbonilada) e 5 – 7 U/mg (MPO). Discussão: Não houve
diferença estatística significativa na comparação intergrupos

e intragrupos em relação à antropometria e marcadores
avaliados, o que significa que a suplementação não foi eficaz
em reduzir a inflamação nos pacientes hemodialisados. Os
autores sugerem mais estudos, iniciando a suplementação
em tempo mais precoce e considerando aumento da dose
e tempo de duração.

EP217
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS SOBRE
OS NÍVEIS DE ALBUMINA, FÓSFORO E POTÁSSIO EM
IDOSOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS
À HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE
APRESENTADORES: LUANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA; THIAGO
GONÇALVES; VIVIANE RODRIGUES MATHEUS; CARLOS ISAAC
PIRES JUNIOR; SERGIO ANTONIO DIAS DA SILVEIRA JUNIOR;
RENATA GOUVEIA DANIEL.

PREVENT SENIOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é uma condição altamente prevalente entre os pacientes com doença renal crônica (DRC) que
realizam terapia renal substitutiva, o suplemento nutricional
oral muitas vezes é utilizado como uma estratégia de recuperação do estado nutricional, uma vez que pode adicionar 10
kcal/kg e 0,3 e 0,4g de proteína/kg por dia sobre a ingestão
espontânea, favorecendo que as necessidades nutricionais
sejam alcançadas. Entretanto, o emprego desse recurso ainda
é questionado devido o fornecimento de fósforo e potássio,
minerais cuja ingestão deve ser controlada nessa população.
Objetivo: Avaliar se o uso de suplemento nutricional não
especializado altera os níveis de fósforo, potássio e albumina
em idosos com DRC submetidos a hemodiafiltração online
(HDF-OL). Métodos: O estudo foi realizado no ambulatório
de terapia renal de uma clínica privada na cidade de São
Paulo, foram incluídos indivíduos que estavam em tratamento
no período de junho de 2019 com idade igual ou superior
a 60 anos. Os tipos de suplementos nutricionais utilizados
foram fórmulas normocalóricas e normoproteicas não especializadas, a densidade energética variou de 1,12 a 1,93
kcal/ml, proteína em gramas de 4,9 a 8,0g/100ml, teor de
potássio de 140 a 150 mg/100ml e teor de fósforo de 70 a
180mg/100ml. Os pacientes foram orientados a consumir
de 200ml a 400ml por dia conforme necessidade energética,
proteica e condição clínica. A normalidade dos dados foi
testada pelo Shapiro-Wilk que mostrou que as distribuições
de potássio e fósforo eram normais, a distribuição do nível
de albumina foi normalizada por transformação logarítmica.
Foi utilizado o teste t para avaliar a diferença entre as médias.
Resultados: Foram incluídos 192 pacientes, 126 eram
suplementados e 66 não consumiam suplemento nutricional.
Não houve diferença no nível de fósforo onde a média do
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grupo não suplementado foi de 5,21±1,18 mg/dL e dos
pacientes que tomavam suplemento foi 5,11±1,18 mg/
dL (t=0,515, p=0,607). Também não houve diferença nos
níveis de potássio onde a média do grupo suplementado foi
de 5,46±0,92 e o grupo não suplementado foi 5,66±0,72
(t=1,508, p=0,133) e nos níveis de albumina, onde a média
do grupo suplementado foi de 3,66±1,00 e do grupo não
suplementado 3,78±0,76 (t=0,867, p=0,387). Discussão:
Estudos mostram efeitos positivos do uso do suplemento
nutricional sobre o estado nutricional, albumina sérica,
inflamação, funcionamento físico, mortalidade e taxas de
hospitalização, como já demonstrado em outros estudos,
os níveis de fósforo e potássio não foram influenciados
pela suplementação, mostrando que isto não deve ser uma
preocupação na hora da prescrição. Entretanto, um fator
limitante dessa terapia está a adesão do paciente, uma vez
que a aceitabilidade dos produtos em termos de aparência,
cheiro e sabor podem diminuir a chance de consumo, além
da fadiga que a monotonia ao longo do período de suplementação pode acarretar, devendo essas questões serem
levadas em consideração na hora d

EP218
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO INDIVIDUALIZADO VERSUS EDUCAÇÃO EM GRUPO NA PROMOÇÃO
DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS E REDUÇÃO DO
RISCO CARDIOVASCULAR EM IDOSOS.
APRESENTADORES: CÉLIA REGINA LIMA GOMES1; JOAQUIM
MOREIRA CASTANHEIRA2; NAYRA ANIELLY LIMA CABRAL1; ELANE
VIANA HORTEGAL FURTADO1; TAMIRES RAQUEL RIBEIRO DA
SILVA DOS SANTOS1; VANESSA DE OLIVEIRA MARTINS1; AURÉLIA
FERNANDA ALVES COSTA1; RAQUEL DA CONCEIÇÃO BALDEZ
COSTA1.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO, SAO LUIS - MA - BRASIL; 2. ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DE SAÚDE DE COIMBRA, COIMBRA - PORTUGAL.
Introdução: O envelhecimento populacional é acompanhado por modificações no padrão de morbimortalidade,
tendo como resultado um aumento da prevalência das
doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares (DCV) que representam a principal causa de morte
no Brasil e no mundo. Objetivo: Comparar a eficácia
do atendimento ambulatório individualizado versus um
programa de educação em grupo na adoção de hábitos
alimentares saudáveis para redução de fatores de risco
cardiovascular em idosos. Métodos: Estudo longitudinal e
prospectivo realizado com 45 idosos de ambos os sexos,
entre 60 a 80 anos, atendidos no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do

Maranhão entre março a julho 2018. Os voluntários foram
submetidos a atendimento nutricional individualizado (AI)
ou atividades educativas em grupo (AG). Foram recolhidas
informações do consumo alimentar e do conhecimento
sobre a alimentação saudável. Foi aferida a pressão arterial
e os indicadores antropométricos (peso, altura, circunferências: da cintura, da panturrilha e do pescoço) e coletado
os valores dos exames laboratoriais (glicemia em jejum,
hemoglobina glicosilada, colesterol total, triglicerídeos, HDL
colesterol, LDL colesterol e VLDL colesterol). A associação
entre as variáveis antes e após a intervenção nutricional foi
avaliada pelos testes: t de Student e Wilcoxon (The R Project
for Statistical Computing) adotando-se um nível de significância de 5%. Este estudo foi aprovado pelo CEP-HUUFMA
(nº 2.491.946). Resultados: A média de idade foi de 65,4
±5 anos e 88,9% eram do sexo feminino. O IMC médio
foi de 29,15 kg/m². Houve correlação positiva intragrupos
na redução no perfil glicídico (glicemia em jejum no AI e
da hemoglobina glicada no AG) (p=0,02) e em relação
ao consumo de doces e sobremesas no AI (p=0,03). A
aquisição dos conhecimentos sobre a alimentação saudável
ocorreu nos dois grupos de forma significativa (p=0,01).
Não houve alteração nos dados antropométricos, no perfil
lipídico e na pressão arterial nos grupos ao final do estudo.
Verificou-se ainda na amostra estudada, que alguns idosos
possuíam práticas alimentares inadequadas, caracterizada
pelo baixo consumo de legumes e verduras e alto consumo
de óleos e bebidas adoçadas, após a intervenção nutricional
mesmo que não de forma significativa os pacientes apresentaram mudanças no padrão alimentar. Conclusão: Concluise que a intervenção educativa seja a nível individual ou em
grupo, por meio de educação nutricional, constitui ferramenta
que pode servir para auxiliar os idosos na tomada de decisões para adoção de práticas alimentares saudáveis e nas
modificações dos padrões alimentares, que irão corroborar
na prevenção de doenças cardiovasculares, na qualidade de
vida e na promoção da saúde dessa população.

EP219
ESTADO NUTRICIONAL E CONTROLE GLICÊMICO DE
IDOSOS DIABÉTICOS PERTENCENTES A UM ATENDIMENTO AMBULATORIAL
APRESENTADORES: WALYSON SANTOS DE SOUZA1; GIOVANNA
RAIOL AMARALCHAVES2; CAMILA DE OLIVEIRA BRITO2; ERIKA
FERNANDA RODRIGUES FERREIRA3; JACHSON DA SILVA DIAS1;
ELENILCE PEREIRA DE CARVALHO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, BELÉM - PA - BRASIL;
2. ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA - ESAMAZ, BELÉM - PA BRASIL; 3. ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE - ESMAC, BELÉM
- PA - BRASIL.
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS) são considerados indivíduos idosos aqueles com faixa
etária a partir de 60 anos. Nesta fase da vida aumentam a
quantidade de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e entre estas as portadoras de diabetes mellitus
(DM). O DM é uma doença metabólica e crônica caracterizada por hiperglicemia persistente devido à produção e
utilização ineficiente da insulina ou por resistência a sua
ação nos órgãos e tecidos periféricos, levando a prejuízos
na capacidade funcional, autonomia e qualidade de vidado
idoso acometido. Objetivo: Avaliar o estado nutricional (EN)
e o controle glicêmico de idosos diabéticos pertencentes a um
atendimento ambulatorial. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, descritivo realizado no período de maio a julho
de 2019, com pacientes de ambos os sexos, com idade ≥
60 anos, participantes de um atendimento ambulatorial de
um Hospital Universitário (HU) de Belém/Pará, que aceitaram
participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento
Livre Esclarecido (TCLE). O instrumento da pesquisa foi
um questionário constituídos de perguntas fechadas sobre
saúde e qualidade de vida. As variáveis antropométricas,
utilizadas para a classificação do EN, e exames bioquímicos
foram extraídos dos prontuários eletrônicos dos pacientes.
A pesquisa obedece a Resolução do Conselho Nacional de
Saúde de n° 466 (2012) e foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do HU, sob o CAAE: 86944318.4.0000.0017.
Os dados foram registrados e tabulados em planilha eletrônica, do Microsoft Excel 2013® para análise inferencial.
Resultados: Foram avaliados 33 idosos com DM, dos quais
39,3% (n= 13), eram do sexo feminino 60,6% (n=20) do
sexo masculino. Em relação ao EN, 27,2 % (n=9) apresentaram desnutrição; 42,4% (n=14) eutrofia; 9,0% (n=3)
sobrepeso e 21,2% (n=7) obesidade. Quanto ao controle
glicêmico, 81,8% (n=27) apresentaram glicemia de jejum
(GJ) elevada e apenas 18,1% (n=6) adequada, 57,5%
(n=19) apresentaram hemoglobina glicada (Hb1AC) inadequada e 42,4% (n=14) adequada. Discussão: O controle
do peso está diretamente associado a melhora da resistência
à insulina e consequente melhora do controle glicêmico.
A permanência de níveis glicêmicos elevados relaciona-se
diretamente as complicações crônicas do DM, sejam elas a
nível macrovascular como cardiopatia isquêmica, doença
cerebrovascular e doença vascular periférica, que estão
frequentemente associadas à morbimortalidade ou a nível
microvascular caracterizadas por retinopatia, nefropatia
e neuropatias, que constituem as causas mais comuns de
cegueira irreversível, doença renal crônica e amputações não
traumáticas de membros inferiores. Desta forma, políticas
públicas preventivas, como o incentivo e adesão a prática
de atividades físicas e a alimentação saudável, dentre outras,
precisam ser implementadas e direcionadas ao público
idoso, tendo em vista o risco elevado, deste público, para o
acometimento por DCNT.

EP220
ESTADO NUTRICIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA
APRESENTADORES: TELMA SOUZA E SILVA GEBARA1; ANDRÉ NADOLNY LOPES1; FELIPE GOUVEIA DIAS DE ALMEIDA1; FRANCIELE
COUTINHO FRANÇA2; NATISSA DE OLIVEIRA RIBAS1; PRISCILA
DABAGHI BARBOSA1.

1. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2. FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O paciente em programa de terapia renal
substitutiva convive cotidianamente com um tratamento doloroso, de longa duração e, que ocasiona simultaneamente à
evolução da doença e suas complicações, sérios problemas,
dentre eles a desnutrição. Há um simbolismo atribuído
à hemodiálise, tratando a mesma como uma relação de
“vida e morte”, considerando que a sobrevivência é possível
através da mesma. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional e a
qualidade de vida de pacientes em hemodiálise. Métodos:
Estudo transversal, analítico e quantitativo aplicado a 56
pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos,
portadores de doença renal crônica terminal, em terapia
renal substitutiva através de hemodiálise em uma clínica
pública, situada no interior do estado de São Paulo. Foram
coletados dados antropométricos: altura, peso, espessura
do músculo adutor do polegar, índice de massa corporal e
circunferências de braço e abdome; exames laboratoriais:
creatinina, ureia pré e pós diálise, hematócrito, hemoglobina,
potássio, cálcio e fósforo e, resultado do índice de adequação
da diálise a partir do Kt/V. Para avaliar a qualidade de vida
foi aplicado o questionário Medical Outcomes Study 36 Item Short - Form Health Survey - SF-36. Foram utilizados
os seguintes testes estatísticos: T de Student , Mann-Whitney,
correlação de Pearson e correlação de Spearman. O nível
de significância adotado foi de 5% (p=0,05). Resultados:
Identificou-se que, segundo o Índice de Massa Corporal,
64,3% dos pesquisados estavam eutróficos, entretanto, 16,1
% foram classificados com risco de desnutrição, segundo
circunferência do braço. Houve correlação positiva entre
valores de circunferência abdominal e resultados de ureia
pós, hematócrito e hemoglobina séricos. A limitação por
aspectos físicos e a limitação por aspectos emocionais
foram os principais problemas referidos como impactantes
na qualidade de vida. Conclusão: Pacientes portadores de
Doença Renal Crônica tem uma melhor expectativa de sobrevida quando classificados com sobrepeso e, a ocorrência da
obesidade impõe efeitos deletérios nessa população. A rotina
e as adversidades impostas pela doença dificultam a prática
do ritmo de vida anterior à doença. O apoio familiar e o
acompanhamento multiprofissional são determinantes como
aliados no enfrentamento da doença.

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

139

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

EP221
ESTADO NUTRICIONAL, PERDA PONDERAL E RASTREIO
DE SARCOPENIA EM IDOSOS ADMITIDOS EM ENFERMARIA GERIÁTRICA
APRESENTADORES: NATHALIA KAROLYNE DE ANDRADE SILVA1;
GERLANE QUERCIA DE FREITAS FRANÇA2; KARINE MIRELLI TORRES DOMINGOS2; SILENE ALVES PEREIRA2.

1. , INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO
FIGUEIRA, RECIFE - PE - BRASIL; 2. REAL HOSPITAL PORTUGUÊS,
RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: Os idosos apresentam diferentes alterações
fisiológicas do processo de envelhecimento que os tornam
suscetíveis ao desenvolvimento de excesso ou baixo peso.
A inapetência associada à comorbidades e tratamento
destacam-se entre os fatores predisponentes da perda
ponderal, e por sua vez pode estar associada ao risco de
sarcopenia. Objetivo: identificar estado nutricional, perda
ponderal e de massa magra em idosos admitidos em enfermaria geriátrica de um hospital de grande porte. Métodos:
Trata-se de um recorte descritivo e transversal com amostra
de idosos de ambos os sexos admitidos em enfermaria geriátrica de um hospital de grande porte do Recife no período
de junho a julho de 2019. Considerou-se como critérios de
exclusão pacientes com menos de 60 anos, admitidos há
mais de 24hs e/ou pacientes em suporte nutricional enteral
ou parenteral. Para triagem nutricional, utilizou-se o instrumento Nutritional Risk Screening (NRS, 2002) e para rastreio
de sarcopenia foi utilizado a medida da circunferência da
panturrilha (considerando como ponto de corte de 31cm,
bem elucidado na literatura para ambos os sexos). Classificou-se o estado nutricional pelo índice de massa corporal
(IMC) a partir de estimativa de pesos e alturas advindos de
medidas de circunferências braquial, de panturrilha e altura
do joelho aferidas em até 24hs de admissão. Considerou-se
os pontos de corte da Organização Pan Americana de Saúde
(2002), assim foi classificado como eutrófico o idoso que
apresentava valores de IMC entre 23 a 28Kg/m²; baixo peso,
pacientes com IMC inferior à 23Kg/m²; Sobrepeso, quando
o IMC estava entre 28,1 e 29,9Kg/m² e obeso, nos casos de
IMC igual ou maior de 30Kg/m². Na admissão, o paciente
e familiares/cuidadores, eram questionados quanto a perda
de peso nos últimos 6 meses. Resultados: Um total de 55
pacientes com média de idade de 84 anos participaram da
amostra, sendo 38 mulheres. A maioria deles apresentava
risco nutricional de acordo com a NRS 2002 (54,5%) e de
acordo com IMC, uma parcela de 31,78% apresentava
baixo peso, enquanto 30,9% deles eram eutróficos e outros
30,9% tinham excesso de peso (sobrepeso e obesidade).
A avaliação da circunferência da panturrilha identificou
que 42% dos pacientes estavam abaixo do ponto de corte

proposto, sugerindo sarcopenia. A maioria (74%) dos idosos
negaram perda de peso recente e os que referiram perda
de peso não sabia quantificar o peso perdido e o tempo.
Conclusões: A perda ponderal em idosos está associada
ao risco de desnutrição e de sarcopenia, aumentando a
chance de comorbidades, tempo de internamento e custos
hospitalares. Assim, o estado nutricional do paciente idoso
deve ser sempre considerado pela equipe multiprofissional
e dentro da equipe a atuação do nutricionista intervindo de
forma adequada pode minimizar os riscos de sarcopenia e
de desnutrição.

EP222
FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES FÍSICAS E NIVEL DE TRIGLICERÍDEOS PLASMÁTICOS DE IDOSOS PERTENCENTES A
UM ATENDIMENTO AMBULATORIAL.
APRESENTADORES: WALYSON SANTOS DE SOUZA1; CAMILA
DE OLIVEIRA BRITO 2; GIOVANNA RAIOL AMARALCHAVES 2;
ERIKA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA3; JACHSON DA SILVA
DIAS1; ELENILCE PEREIRA DE CARVALHO1; THAIS FRANCO DOS
SANTOS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, BELÉM - PA - BRASIL;
2. ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA - ESAMAZ, BELÉM - PA BRASIL; 3. ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE – ESMAC, BELÉM
- PA - BRASIL.
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), são considerados indivíduos idosos indivíduos com
60 anos ou mais, pertencente a países em desenvolvimento
como o Brasil. O envelhecimento acontece de forma natural e
é um processo irreversível que acomete homens e mulheres na
fase madura da vida, causando alterações biopsicossociais
que na ausência de cuidados preventivos podem se tornar
fatores limitantes nas atividades da vida diária (AVDs) destes
indivíduos. Tais alterações podem ter um efeito diminuído
quando se mantém um estilo de vida ativo, com a pratica
frequente de atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis, evitando ou retardando, desta forma, o surgimento
ou agravo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
Dentre as DCNT com maior indicie de morbimortalidade
estão as doenças cardiovasculares (DCV) que se manifestam
de forma mais frequente em idosos. Um dos fatores de risco
para essa doença é o alto nível da lipoproteína de baixa
densidade Triglicerídeo (TG), que em alta concentração plasmática favorece a formação de placas ateroscleróticas que
obstruem o fluxo sanguíneo normal e compromete o sistema
cardiovascular. Objetivo: Trata-se de um estudo transversal,
descritivo realizado no período de maio a julho de 2019,
com pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 60 anos,
participantes de um atendimento ambulatorial de um Hospital
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Universitário (HU) de Belém/Pará, que aceitaram participar da
pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). O instrumento da pesquisa foi um questionário
constituídos de perguntas fechadas sobre saúde e qualidade
de vida. Os exames bioquímicos de triglicerídeos plasmáticos
foram extraídos dos prontuários eletrônicos dos pacientes.
A pesquisa obedece a Resolução do Conselho Nacional de
Saúde de n° 466 (2012) e foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do HU, sob o CAAE: 86944318.4.0000.0017.
Os dados foram registrados e tabulados em planilha eletrônica, do Microsoft Excel 2013® para análise inferencial.
Resultados: 70 idosos participaram do estudo, sendo 62,8%
(n=44) mulheres e 37,2% (n=26) homens, com idade entre
60 a 84 anos, destes 62,8% (n=44), não realizam qualquer
tipo de atividades físicas e 22,8% (n=16) referem a prática
com regularidade. Em relação ao nível de TG plasmáticos
65,9% (n=46) estavam dentro dos valores de referência e
34,1% (n=24) inadequados. A literatura refere, dentre os
muitos benefícios que a AF pode trazer à saúde, a preservação da massa muscular, a manutenção da prática de
AVDs, a melhora dos níveis plasmáticos de TG, complicador
cardiovascular, bem como aumento dos níveis plasmáticos
de HDL-c, componente bioquímico de estreita relação com a
saúde coronariana. Desta forma, se faz necessário, o surgimento de políticas públicas preventivas, que proporcionem
ao idoso praticar AF regulares, assistidas por profissionais
de saúde, tendo em vista os inúmeros benefícios do envelhecimento ativo.

EP223
GANHO DE PESO E O CONSUMO DE AÇÚCAR VERSUS
ADOÇANTE ARTIFICIAL EM MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL
APRESENTADORES: TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA; FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA; LÍVIA TORRES MEDEIROS; MARIA
YASMIN PAZ TEIXEIRA; MARIANA PIMENTEL GOMES; NATHALIA
BERNARDO MARINHO LEITE; FÁBIA KARINE DE MOURA LOPES;
SYNARA CAVALCANTE LOPES.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: O diabetes mellitus gestacional (DMG)
representa uma intolerância a carboidratos de gravidade
variável, que pode ou não persistir após o parto e que é
capaz de provocar repercussões negativas na mãe e no
concepto. Nesse contexto, o adequado ganho ponderal e a
mudança de hábitos alimentares auxiliam no controle e na
prevenção de complicações do DMG. Objetivo: Avaliar a
associação da adequação do ganho de peso e o consumo
de açúcares e adoçantes em gestantes com diagnóstico de
DMG. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado

com 108 pacientes adultas, gestantes, diagnosticas com
DMG, acompanhadas no ambulatório de Nutrição de uma
maternidade de referência em Fortaleza-Ceará, no período
de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Utilizou-se o peso
pré-gravídico (kg) auto referido e altura (m) para a classificação do estado nutricional pré-gravídico através do Índice
de Massa Corporal (IMC), seguindo os parâmetros propostos
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Posteriormente,
avaliou-se a adequação do ganho de peso gestacional a
partir do acompanhamento do ganho ponderal nas consultas
subsequentes e comparação com as recomendações da
OMS. Investigou-se o consumo de açúcares e adoçantes
através da aplicação do Recordatório de 24 horas (R24h).
Para avaliar a normalidade das variáveis quantitativas,
utilizou-se o teste de Shapiro Wilk e, para comparação das
variáveis o teste Qui-Quadrado de Pearson. O nível de
significância foi de 5%. Resultados: Quanto ao estado nutricional pré-gravídico, 20,37% apresentaram eutrofia, 39,81%
sobrepeso e 39,81% obesidade. Em relação à adequação do
ganho de peso gestacional, 68,52% (n=74) das gestantes
apresentaram ganho inadequado. O consumo de açúcar e
adoçante foi relatado por 38,89% (n=42) e 45,37% (n=49),
respectivamente. Dentre as gestantes com ganho de peso
excessivo, 69% (29/42) relataram o consumo de açúcar e
71,4% (35/49) o uso de adoçantes. Não foram observadas
associações significativas entre o consumo de açúcar ou
adoçante e adequação do ganho ponderal na gestação
(p>0,05). Porém, a adequação do ganho de peso esteve
associada ao estado nutricional pré gravídico (p<0,01),
demonstrando que entre aquelas com sobrepeso houve maior
presença de inadequação do ganho ponderal. Discussão:
A dieta da gestante com DMG deve ser capaz de satisfazer
as necessidades nutricionais durante a gestação, permitir
um ganho de peso adequado e proporcionar o controle dos
níveis da glicose sanguínea. O consumo energético deve ser o
suficiente para se manter um ganho de peso desejável durante
a gravidez e satisfazer o apetite. O uso de determinados
adoçantes pode ser indicado como substituto do açúcar, o
que auxiliaria na diminuição de excesso calórico e numa
melhor glicemia. Todavia, outras medidas nutricionais que
englobam a qualidade geral da dieta e a junção de hábitos
saudáveis também devem ser realizadas para melhor controle
de ganho de peso na gestação.

EP224
GESTÃO DO PROTOCOLO DE GLICEMIA HOSPITALAR:
IMPLANTAÇÃO E RESULTADOS
APRESENTADORES: ANDREIA MINUTTI; DAN L. WAITZBERG;
ADRIANA DE ALMEIDA VERMELHO; SIMONE ISIDORO PRADO;
ROSÂNGELA CLAUDIA NOVEMBRE; EUCLYDES DOMINGUES
GARCIA FLORENTINO; PATRICIA GROSSI ARAUJO; BRUNA
ORANTES ADAM.
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HOSPITAL SANTA CATARINA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A hiperglicemia persistente está associada a
complicações crônicas micro e macro vasculares, aumento
de morbidade, redução da qualidade de vida e elevação da
taxa de mortalidade nos pacientes hospitalizados. A abordagem terapêutica enfrenta grandes desafios, já que é preciso
proceder com um controle e monitoramento fidedigno, para
redução dos níveis glicêmicos e, ao mesmo tempo, evitar
a ocorrência de hipoglicemia e de grande variabilidade
glicêmica, ambos determinantes também, de maior morbimortalidade. Objetivo: Avaliar a redução da hiperglicemia
nos pacientes hospitalizados através da tecnologia no
monitoramento e manejo do controle glicêmico, qualificando a prestação do cuidado. Métodos: Realizado levantamento de informações para a qualificação do processo
de controle glicêmico no âmbito hospitalar, utilizando-se da
matriz SIPOC: suppliers (fornecedores), inputs (entradas),
process (processo), outputs (saídas) identificando os seguintes
pontos de melhoria como: extração de relatório personalizado dos pacientes internados com Diabetes Mellitus através
do sistema MVSOUL, implantação da utilização do glicosímetro a beira leito, com integração dos valores do sistema
Abbott ao prontuário eletrônico do paciente, treinamento
através de simulação realística da equipe multidisciplinar
para utilização da nova tecnologia, mobilização precoce do
paciente pelo profissional fisioterapeuta, criação de indicadores de qualidade para acompanhamento da efetividade
das ações e identificação de oportunidades de melhoria.
Resultados: Durante o processo observamos uma redução
nos casos de hiperglicemia nos pacientes hospitalizados, de
57% em 2017 para 28% em 2019, devido a identificação
precoce dos pacientes de risco, monitoramento fidedigno
dos valores glicêmicos, possibilitando atuação e manejo
da glicemia precocemente. Conclusão: A utilização da
tecnologia no controle glicêmico do paciente hospitalizado
trás grandes avanços e eficácia, contribuindo para melhores
desfechos clínicos, com redução da hiperglicemia, como
também da variabilidade glicêmica, redução de infecção,
mortalidade, morbidade, tempo de internação, pautado em
qualidade e segurança aos pacientes.

EP225
HIDRATAÇÃO E IMPACTOS NA SAÚDE DO IDOSO:
AVALIAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA
APRESENTADORES: ALINE DE ALMEIDA CRISPIM1; ANA LÚCIA
RIBEIRO SALOMON2.

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL;
2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB, BRASÍLIA DF - BRASIL.

Introdução: A população idosa se faz presente na maior
parte da sociedade atual. Conforme as estatísticas, em
2050 haverá cerca de dois bilhões de pessoas que atingiram
a terceira idade. Há diversas alterações fisiológicas que
podem ocorrer no processo de envelhecimento, uma delas
é a perda da percepção da sensação de sede, redução da
quantidade de água corporal, perda de peso não intencional, a desidratação, alteração da mastigação, capacidade funcional reduzida, alterações digestivas, sensoriais
e interação droga-nutriente. O quadro de desidratação
em idosos apresenta sérias consequências como a insuficiência renal, confusão mental, convulsões, alterações do
sistema cardiovascular, quedas, entre outras complicações
que podem afetar a qualidade de vida do idoso. Objetivo: Analisar a ingestão de água pura em idosos de uma
Instituição de Longa Permanência. Métodos: Trata-se de
um estudo do tipo quantitativo observacional, descritivo.
A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Longa
Permanência de Brasília, com idosos de ambos os sexos.
Na primeira etapa do estudo ocorreu uma entrevista a partir
de um questionário sobre hidratação na terceira idade e a
segunda etapa foi destinada a uma palestra expositiva sobre
a importância da hidratação na terceira idade. Ao final da
palestra foram distribuídos garrafinhas para estimular o
consumo hídrico dos idosos participantes, folder educativo e feita a degustação da fruta melancia. Resultados:
Observou-se que 69% dos idosos tinham um consumo
inadequado de água e que também a maioria não possuía
um conhecimento acerca da importância do consumo diário
de água. Neste estudo também foi observado que 63% dos
entrevistados relataram como turno de preferência para
a ingestão hídrica a parte da tarde e da noite e quando
questionados sobre a preocupação com a hidratação diária
notou-se que apenas 6% dos idosos entrevistados relataram
que pretendem melhorar nessa questão. Verificou-se que
31% dos idosos só se atentavam a ingestão hídrica quando
tinham a sensação de sede e que a maior preferência por
parte dos entrevistados era o consumo de água e não
outros líquidos como os chás, café e sucos entre outros.
Caracterizando a amostra por doenças neurológicas e tipo,
cerca de 56% dos idosos institucionalizados apresentavam
a disfunção cerebral, sendo 19% com Alzheimer ou AVC,
13% Parkinson e 6% Esquizofrenia. Conclusão: A maioria
dos idosos não possui uma ingestão hídrica conforme as
recomendações. Por causa do processo de envelhecimento
o idoso fica mais suscetível à desidratação por causa da
diminuição da sensação de sede, baixa quantidade de água
corporal, alterações fisiológicas, doenças neurológicas e
outras complicações que podem afetar a ingestão hídrica
do idoso. Nessas instituições é importante que se tenham
profissionais atualizados sobre as recomendações hídricas,
para garantir uma melhor qualidade de vida e evitar que a
desidratação se instale.
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EP226
IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DE
BRONCOASPIRAÇÃO
APRESENTADORES: ANDREIA MINUTTI; SIMONE ISIDORO PRADO; DAN L. WAITZBERG; ROSÂNGELA CLAUDIA NOVEMBRE;
SUELY ITSUKO CIOSAK; FABIOLA FREGENE; PAULO MACHADO
RODRIGUES.

HOSPITAL SANTA CATARINA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A Broncoaspiração é um evento adverso, que
pode causar aos pacientes de risco, sérios danos de funcionalidade. Devido a incidentes ocorridos com nossos pacientes
e buscando oferecer um cuidado seguro e qualificado, se viu
necessário realizar melhorias no processo para minimização
do evento broncoaspiração. Objetivo: O trabalho proposto
tem como principal objetivo reduzir a incidência de eventos
e complicações decorrentes da broncoaspiração, através
da implantação de medidas preventivas de boas práticas na
assistência a saúde. Métodos: Estudo quantitativo realizado
em um hospital geral, na cidade de São Paulo, em uma
unidade de clinica médica, em pacientes idosos com idade >
ou = 70 anos, de ambos os sexos, com critérios de inclusão
de apresentarem risco de broncoaspiração após avaliação
do enfermeiro e não estarem em ventilação mecânica, no
período de junho de 2017 à julho de 2018, durante a hospitalização. Este estudo foi desenvolvido em fases: 1° fase:
Levantado o número de eventos de broncoaspiração e suas
principais causas. 2° fase: Revisado o protocolo de Prevenção
de Broncopaspiração. 3° fase: Elaborado avaliação de risco
no Sistema MV Soul (Prontuário Eletrônico do Paciente),
realizada pelo enfermeiro para inserção do paciente no
fluxograma de prevenção, contemplando fatores, sintomas
e sinais de riscos de broncoaspiração. 4° fase: Inserido aula
em EAD (Educação a Distância) e realizado treinamento para
toda a equipe transdisciplinar. 5° fase: Desenvolvido medidas
(bundle) de boas práticas com nove itens de prevenção. 6°
fase: Medido o impacto destas ações através de três indicadores de qualidade. Resultados: Elaborado um bundle
de boas práticas para aplicação a beira leito considerando:
decúbito elevado a 30º, higiene oral, acompanhante orientado quanto ao risco de broncoaspiração, sinalização do
risco no painel da meta do cuidado, reavaliação diária
do desmame do dispositivo enteral, avaliação da equipe
de fonoaudiólogo e reavaliação diária da dificuldade de
deglutição. Modelos de continuidade do cuidado foram
contemplados para o manejo desta população, com a
implantação de folder orientativo para educação paciente e
família, realizado técnica de simulação realística e orientativa
para o treinamento da equipe transdisciplinar. Durante o
processo de melhorias observamos através dos indicadores
de qualidade, um aumento da adesão das boas práticas de

57% para 99%, aumento do intervalo de dias sem o evento
broncoaspiração de 15 para 351 e ausência de lesão por
pressão nas proeminências ósseas decorrente da elevação
do decúbito. Conclusão: A implantação e o fortalecimento destas boas práticas, o monitoramento continuo e
a educação permanente, tornam-se cada vez mais eficazes
como ferramentas na arte do cuidar, com minimização dos
eventos adversos referente a Broncoaspiração, redução do
sofrimento ao paciente, cuidado individualizado, humanizado
pautados em evidencias cientificas das ações transdisciplinar
no modelo assistencial.

EP227
IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE
PRESCRITO VERSUS INFUNDIDO E BALANÇO CALÓRICOPROTEICO EM UM HOSPITAL DE TRANSIÇÃO
APRESENTADORES: STEPHANIE GIANNINI SILVA1; RAILA EMMEL2;
FLAVIA FONSECA2; CAREN RIBEIRO MARIANO MASSINI2; ISABELLE
CAMPOS GUERRA2.

1. UERJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. PLACI HOSPITAL DE
TRANSIÇÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A eficácia da Terapia Nutricional Enteral é de
extrema importância, uma das formas para essa garantia é
a aplicação de indicadores de qualidade que contribuem
para melhoria da assistência nutricional dos pacientes
hospitalizados. Objetivo: Descrever o perfil nutricional de
pacientes internados que estejam em uso da terapia de
nutrição enteral, investigar taxas de adequação e motivos
da inadequação do balanço calórico-proteico, por meio
da implementação de indicadores de qualidade de terapia
nutricional enteral. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, realizado em um Hospital de Transição com
pacientes internados em uso de terapia nutricional enteral.
No primeiro momento implementou-se os indicadores de
qualidade como: taxa de adequação do volume de dieta
infundido em relação ao prescrito em pacientes em terapia
nutricional enteral e balanço calórico-proteico, utilizando o
ponto de corte ≥ 80% para classificar a adequação. Seguido
de uma intervenção onde foi realizado o treinamento e
monitoramento diário da infusão. Com relação a triagem
nutricional foi usado o Nutritional Risk Screening 2002 e o
questionário SARC-F + circunferência da panturrilha, para
avaliação nutricional utilizou-se a Mini Avaliação Nutricional
para idosos e Avaliação Global Subjetiva para adultos. As
análises estatísticas foram realizadas pelo software STATA 14
com significância de p < 0,05. Resultados: Foram avaliados
20 pacientes, sendo 65% (n=13) do sexo masculino e 80%
(n=16) com idade maior que 60 anos. Quanto ao tipo de
dieta a fórmula administrada com maior prevalência (95%;
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n=19) foi a polimérica hipercalórica e hiperproteica e 80%
dos pacientes (n=16) tinham a gastrostomia como via de
infusão. Os principais diagnósticos clínicos foram as doenças
cardiovasculares (40%; n=8) e neurológicas (35%; n=7). De
acordo com a triagem nutricional 65% (n=13) apresentaram
risco nutricional e 100% (n=20) apresentavam risco de
sarcopenia, e segundo a avaliação nutricional a prevalência
de desnutrição foi de 85% (n=17). Durante a implementação o principal fator limitante para o alcance do balanço
calórico-proteico foi a usabilidade inadequada da bomba
infusora. Após a intervenção, em relação ao indicador que
quantifica o volume prescrito versus infundido, observou-se
um aumento significativo, passando de 79% para 91% de
adequação. O volume médio de dieta infundido aumentou
significativamente de 866 ml/dia para 1026 ml/dia (p <
0,000), o aporte calórico de 1204 kcal/dia para 1475 kcal/
dia (p<0,000), e proteico de 0,98 g/kg de peso para 1,21
g/kg de peso (p<0,000). Discussão: Novos treinamentos,
reciclagens e vigilância diária são necessários para manter e
melhorar a assistência e o acompanhamento dos indicadores
de qualidade. Conclui-se que houve melhora significativa
na adequação do balanço calórico-proteico, ressaltando
a importância desse para melhora dos desfechos clínicos.

EP228
IMPORTANCIA DA TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE
COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: RELATO DE
CASO
APRESENTADORES: RENATA DE BRITO GONZALEZ1; DANDARA
DE OLIVEIRA ALVES2; ANA LETÍCIA ANDRIES E ARANTES2; CAMILLE
QUARTEROLI MACHADO2; MICHELY FERREIRA NOVAES2; CARINE
FERREIRA DA COSTA2; FERNANDO CÉSAR DE SOUZA MOREIRA2;
MARIA AMÉLIA RIBEIRO ELIAS2.

1. GANEP, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL; 2. HU-UFJF/EBSERH, JUIZ
DE FORA - MG - BRASIL.
Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma
doença neurodegenerativa progressiva do Sistema Nervoso
Central (SNC), caracterizada pela degeneração dos neurônios motores superiores e inferiores, levando a paralisia
muscular progressiva. É relatada a ocorrência de disfagia
em 85% dos pacientes com ELA em algum momento durante
o curso da doença, devido ao enfraquecimento da musculatura faríngea. Pacientes com disfagia cursam não apenas
com risco de desidratação e desnutrição, como também
de broncoaspiração, podendo resultar em pneumonia e
morte, sendo necessário a introdução da Terapia Nutricional
Enteral (TNE). Objetivo: Relatar a progressão da disfagia
e necessidade de TNE em pacientes com ELA. Métodos:
Trata-se de um estudo descritivo tipo relato de caso com

análise de prontuário. Resultados e Discussão: V.C.L, sexo
feminino, 55 anos, medidas antropométricas estimadas
segundo fórmula de Chumléia et al, com IMC de 16,51kg/
m², classificada segundo Organização Mundial de Saúde
com Desnutrição. Iniciou quadro com paresia em membro
inferior esquerdo em agosto de 2017, com progressão para
tetraparesia, sendo diagnosticada com ELA em novembro
de 2017. Seis meses após diagnóstico, evoluiu com insuficiência respiratória e Rebaixamento do Nível de Consciência
(RNC), internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
onde permaneceu por 26 dias, sendo necessário realização
de traqueostomia e Ventilação Mecânica. Iniciada Terapia
Nutricional Enteral (TNE) exclusiva por Cateter Nasoentérico
(CNE). No 30º dia de Internação Hospitalar (IH), já em leito
de enfermaria, foi associada a Via Oral (VO) branda por 3
dias, conforme indicação da Fonoaudiologia. Foi reduzida
progressivamente a TNE até que a adequação da VO com
suplementação fosse satisfatória. Paciente atingiu suas
necessidades nutricionais durante toda IH e recebeu alta com
mesmos valores antropométricos da admissão hospitalar.
Oito meses após alta, paciente é admitida novamente, com
novo quadro de pneumonia e RNC, já gastrostomizada em
outra instituição, onde permaneceu internada por 24 dias
e, nesse período teve VO contraindicada devido a disfagia
grave, sendo iniciada TNE por CNE durante 20 dias até
realização de gastrostomia como via exclusiva de alimentação. Permaneceu internada por 25 dias, onde os cálculos
das necessidades nutricionais foram realizados com peso
ideal devido edema importante em membros superiores,
interferindo na estimativa de peso. Conclusão: A TN se
mostrou essencial no manejo do paciente com ELA, visto
que com a progressão da doença a maioria irá evoluir com
disfagia e necessidade de via alternativa de alimentação. É
importante também detectar os pacientes com indicação de
TN e institui-la precocemente, afim de evitar complicações
e propiciar manutenção ou melhora do estado nutricional.

EP229
ÍNDICE FITOQUÍMICO DIETÉTICO E INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS EM MULHERES ATENDIDAS EM
SERVIÇO DE MASTOLOGIA
APRESENTADORES: AYANA FLORENCIO DE MENESES1; HELENA
ALVES DE CARVALHO SAMPAIO1; ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA CARIOCA2; LUIZ GONZAGA PORTO PINHEIRO3; DAIANNE
CRISTINA ROCHA4; ANA LUIZA DE REZENDE FERREIRA MENDES5;
ILANA NOGUEIRA BEZERRA1; BRUNA QUEIROZ ALLEN PALACIO1.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 4.
UNICRISTHUS, FORTALEZA - CE - BRASIL; 5. CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
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Introdução: O índice fitoquímico dietético (IFD) é um indicador de qualidade dietética, mas não tem sido incluído
em estudos tradicionais na área de alimentação e nutrição.
Estudos com o mesmo têm mostrado sua associação
inversa com estresse oxidativo, inflamação e obesidade.
Objetivo: Analisar se há associação entre o índice fitoquímico da dieta e indicadores antropométricos em mulheres
atendidas por um serviço de mastologia do Sistema Único
de Saúde. Métodos: Trata-se de um estudo transversal,
descritivo e analítico, com abordagem quantitativa. A
população foi composta por 642 mulheres, maiores de
18 anos, atendidas no Grupo de Educação e Estudos
Oncológicos em Fortaleza, Ceará. Os dados antropométricos coletados foram peso, altura e circunferência
da cintura (CC). O peso e a altura foram utilizados para
o cálculo do índice de massa corpórea (IMC), sendo este
classificado segundo a WHO (1998) ou OPAS (2002). A
CC foi classificada segundo a WHO (2005). Com relação
ao IFD foram realizados dois recordatórios de 24 horas.
A fórmula utilizada para o cálculo do IFD foi a proposta
por McCarty (2004): calorias provenientes de alimentos
fitoquímicos, divididas pelas calorias totais da dieta e multiplicado por 100. Foram classificadas como adequadas
dietas com IFD > 30% (Bahadoran et al., 2013). A análise
estatística foi realizada pelo teste Qui-quadrado, através
do programa SPSS. O trabalho foi aprovado pelo comitê
de ética em pesquisa com seres humanos, sob o parecer
de número 18054613.0.0000.5534. Resultados: Das
642 mulheres, 604 (94,08%) apresentaram IFD inadequado. Quando analisado em comparação com o IMC,
foram classificadas com excesso de peso 509 mulheres
(79,28%), destas, 474 (93,12%) com IFD inadequado (p
= 0,076). De acordo com a CC, das 380 (59,19%) com
valor elevado, 355 (93,42%) estavam com o IFD inadequado (p = 0,242). Discussão: Percebe-se que a amostra
estudada se encontra com risco para desenvolvimento de
doenças crônicas, como foi constatado pelo excesso de
peso e dieta pobre em fitoquímicos. Entretanto não foi
encontrada associação significativa entre os indicadores
antropométricos de excesso de peso e o IFD, o que pode
ter sido influência tanto do modelo transversal do estudo,
como o fato da maioria estar com IFD inadequado,
independente do estado nutricional. Conclui-se que são
necessárias mais pesquisas relacionadas à temática, além
de intervenções relacionadas a melhora da qualidade da
dieta como forma preventiva de doenças crônicas.

EP230
ÍNDICE FITOQUÍMICO DIETÉTICO E RELAÇÃO NEUTRÓFILO/LINFÓCITO DE MULHERES SAUDÁVEIS ATENDIDAS
EM SERVIÇO DE MASTOLOGIA DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE

APRESENTADORES: AYANA FLORENCIO DE MENESES1; HELENA
ALVES DE CARVALHO SAMPAIO2; ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA
CARIOCA3; LUIZ GONZAGA PORTO PINHEIRO4; PAULO HENRIQUE DIÓGENES VASQUES4; DAIANNE CRISTINA ROCHA5;
ANA LUIZA DE REZENDE FERREIRA MENDES6; SORAIA PINHEIRO
MACHADO ARRUDA1.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARPA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL;
4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
5. UNICRISTHUS, FORTALEZA - CE - BRASIL; 6. CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Os fitoquímicos são compostos bioativos
presentes nas frutas e vegetais, os quais apresentam
propriedade antioxidante. O seu monitoramento é de
grande valia para a prevenção de algumas doenças
crônicas. Mais recentemente, a relação neutrófilo/linfócito
(RNL) tem sido proposta como marcador de inflamação.
Objetivo: avaliar se existe associação entre o índice
fitoquímico da dieta e a relação neutrófilo/linfócito em
mulheres saudáveis atendidas em serviço de mastologia do
Sistema Único de Saúde. Métodos: Este estudo é do tipo
transversal, quantitativo e analítico, com 342 pacientes
atendidas em um serviço de saúde especializado em
mastologia vinculado ao SUS. Em relação aos achados
mamográficos as mulheres saudáveis foram selecionadas
de acordo com o sistema BIRADS, se estivessem nas categorias 1 ou 2. O IFD foi encontrado através da divisão das
calorias advindas dos alimentos ricos em fitoquímicos pelo
total de calorias da dieta, multiplicado por 100, fórmula
proposta por McCarty (2004). O IFD acima de 30% foi
considerado adequado, como indicado por Bahadoran
e colaboradores (2013). A RNL foi calculada através da
divisão entre número absoluto de neutrófilos por linfócitos,
sendo considerados elevados valores de RNL > 3,53
(FORGET et al., 2017). O presente estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos,
CAAE número 18054613.0.0000.5534. Resultados: A
média de idade das mulheres foi de 51,8 ± 9,3 anos. A
maioria das mulheres apresentou IFD inadequado (92,9%)
e RNL não indicativa de inflamação (96,9%). Não foi
encontrada associação significativa entre o IFD e a RNL (p
= 0,559). Discussão: Pode-se observar que as mulheres
do estudo apresentaram baixa qualidade da dieta em
relação à contribuição de fitoquímicos. Ao mesmo tempo
foi baixa a proporção de presença de inflamação entre
elas. O modelo transversal do estudo pode ter influenciado os achados. A baixa qualidade dietética demanda
ações de intervenção nutricional para a maior inclusão de
fontes alimentares de fitoquímicos na dieta diária.
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EP231
ÍNDICE TYG, MARCADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA,
ASSOCIADO AO RISCO CARDIOMETABÓLICO EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO
ALCOÓLICA
APRESENTADORES: LUIZ ÍCARO CARDOSO SANTOS1; ANNE
KETILLY SANTOS MONTEIRO2; TEREZA VIRGÍNIA SILVA BEZERRA
NASCIMENTO1; NILLES BENJAMIN DA SILVA DIAS1; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, SÃO CRISTÓVÃO - SE BRASIL; 2. UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por
um conjunto de alterações hemodinâmicas e metabólicas que
tem por fenômeno base a resistência à insulina (RI) e tem
sido frequentemente concatenada a alterações hepáticas. O
índice de triglicerídeos e glicose (TyG) de é fundamentada
fisiopatologicamente através do comprometimento da utilização e na oxidação de ácidos graxos. Objetivos: Investigar
a associação entre o TyG e marcadores do risco cardiometabólico em indivíduos com doença hepática gordurosa não
alcoólica (DHGNA). Métodos: Estudo transversal realizado
com pacientes adultos com DHGNA, de ambos os sexos, em
assistência nutricional em um hospital público de Sergipe.
A caracterização da amostra levou em consideração as
medidas antropométricas de peso, estatura, Índice de Massa
Corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA). Para análise
bioquímica, foi considerado o lipidograma completo e parâmetros glicídicos ambos extraídos de prontuários clínicos. Os
constituintes da SM foram considerados segundo os critérios
da National Cholesterol Education Program III. A RI foi identificada pelo Índice TyG, obtido a partir da medida sérica
dos triglicerídeos e da glicemia de jejum: Ln [triglicerídeos
de jejum (mg/dL) x glicemia de jejum (mg/dL)/2]. Adotou-se
o valor de referência de maior sensibilidade e especificidade
da RI por TyG encontrada na literatura para população em
estudo, sendo 4,55 para mulheres e 4,68 para homens
como ponto de corte. Para a análise estatística dos dados
foi utilizado o programa SPSS® (Statistical Package for the
Social Science for Windows), versão 18.0. Para avaliação
da associação entre RI e componentes da SM foi realizada
o Teste de Qui-quadrado de Pearson. Resultados: Foram
avaliados 94 pacientes com idade média de 53,44 ± 10,87
anos sendo 32,4 % homens e 67,6% mulheres. Obtendo
a média de peso de 82,4 ± 14,28 kg e IMC 33,04 de ±
3,59 kg/m². Quanto a CA, observou-se média de 107,14 ±
10,15 cm e 106,48 ± 10,03 cm, para homens e mulheres
respectivamente. Referente ao perfil lipídico a amostra
apresentou: colesterol total 199,81 ± 43,11 mg/dL, LDLcolesterol 124,05 ± 40,38 mg/dL, HDL-colesterol de 41,88
± 8,59 mg/dL e 47,53±14,06 mg/dL, para homens e

mulheres respectivamente e triglicerídeos 151,21 ± 66,03
mg/dL. Relativo à glicemia de jejum, foi encontrada média
de 109,73 ± 40,34 mg/dL. Referente a pressão arterial (PA)
sistólica foi encontrada média de 128,44 ± 17,02 mmHg
e a diastólica 82,99 ± 9,61 mmHg. A média de TyG foi de
4,89 ± 0,30 para homens e 4,77 ± 0,25 para mulheres.
Discussão: Foi encontrada correlação positiva entre PA
sistólica e o TyG (p=0,038; r=0,235). Dentre os marcadores
cardiometabólicos avaliados, somente a pressão arterial
sistólica apresentou correlação positiva com o marcador de
resistência à insulina TyG.

EP232
INGESTÃO DIETÉTICA DE ENERGIA, MACRONUTRIENTES
E SELÊNIO EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA
EM TERAPIA HEMODIALÍTICA
APRESENTADORES: MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO1; ISLANNE
LEAL MENDES1; MARA CRISTINA CARVALHO BATISTA1; THAMARA MARTINS SILVA1; ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES2;
VITORIA RIBEIRO MENDES1; MARIA DO CARMO DE CARVALHO
E MARTINS1; BETANIA DE JESUS E SILVA DE ALMENDRA FREITAS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.
Introdução: A doença renal crônica acarreta diversas alterações metabólicas e nutricionais, como estado infamatório
crônico, distúrbios hormonais, estresse oxidativo bem como
ingestão alimentar deficiente e perdas de nutrientes durante
a hemodiálise (HD). Dessa forma, cabe ressaltar a importância do consumo alimentar adequado principalmente de
micronutrientes como o selênio por sua ação antioxidante
e antiinflamatória que auxilia na redução de efeitos deletérios oriundos do tratamento. Objetivo: Avaliar a ingestão
dietética de energia, macronutrientes e selênio em pacientes
com doença renal crônica em HD. Métodos: Trata-se de um
estudo transversal envolvendo 82 participantes de ambos os
sexos, diagnósticado com doença renal crônica, atendidos
em Centros de Terapia Dialítica em Teresina/PI. Os participantes foram alocados em 2 grupos, adultos e idosos,
considerando o tempo de HD: com até 5 anos e mais de
5 anos. A ingestão dietética foi avaliada pela aplicação
de 3 recordatórios de 24 horas em dias não consecutivos
analisados pelo software NutWin®. A adequação foi verificada conforme recomendações do Nível de Distribuição
Aceitável de Macronutrientes (AMDR) e para selênio por
meio do Necessidade Média Estimada (EAR). Para análise
estatística aplicou-se os testes Kolmogorov-Smirnov , T
student e Mann-Whitney(p< 0,05). O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
do Piauí (2.527.329) e todos os participantes assinaram o
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados:
Observou-se nos adultos com até 5 anos de HD média de
energia de 1385,55 ± 625,44 kcal, e com mais de 5 anos
HD 1373,76 ± 323,30 kcal. Para as proteína os valores de
adequação foram 21,8% e 22,7% com até 5 anos e com
mais 5 anos, respectivamente. Os lipídios encontravam-se
adequados com 27% e 30% com até 5 anos e com mais 5
anos, respectivamente. A mediana de consumo de selênio foi
de 55,45 mcg com até 5 anos de HD e 62,05 mcg com mais
de 5 anos. Nos idosos a média de energia foi de 1007,84 ±
411,66 kcal com até 5 anos HD, e com mais de 5 anos HD
1160,43 ± 590,00 kcal. Os valores de proteína encontravam
adequados com 20% independente do tempo de HD. Os
carboidratos e lipídios apresentaram-se dentro das recomendações nos dois tempos de HD. A ingestão média de selênio
foi de 57,47 ± 16,28 mcg e 63,02 ± 17,71 mcg com até
5 anos e com mais 5 anos, respectivamente e encontravamse adequados independente do tempo de HD.Não houve
diferença significativas (>0,05) em ambos os grupos entre
o consumo dos nutrientes com o tempo de HD. Conclusão:
Os pacientes estudados apresentaram baixo consumo energético, valores adequados de macronutrientes e selênio em
ambos os grupos independente do tempo de tratamento, ou
seja, sem comprometimento no estado nutricional relativo ao
selênio. Ressalta-se a importância da educação nutricional
nesse público para que permitam a eficácia no tratamento
e visem a melhora da qualidade de vida.

EP233
MODIFICAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL POR
ANÁLISE DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA EM PACIENTES
IDOSOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA INCIDENTES EM
HEMODIAFILTRAÇÃO
APRESENTADORES: THIAGO GONÇALVES; LUANA CRISTINA DE
ALMEIDA SILVA; VIVIANE RODRIGUES MATHEUS; SANDRA ELISA
ADAMI BATISTA GONÇALVES; CARLOS ISAAC PIRES JUNIOR;
SERGIO ANTONIO DIAS DA SILVEIRA JUNIOR.

REDE PREVENT SENIOR, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Idosos portadores de doença renal crônica
(DRC) submetidos ao tratamento dialítico têm risco elevado
de perda de massa muscular, força e declínio funcional
que se intensificam com o tempo de evolução da diálise. A
hemodiafiltração (HDF) é um método dialítico que combina
convecção e difusão permitindo, assim, uma maior depuração de moléculas médias e grandes, ao mesmo tempo
em que mantém a estabilidade hemodinâmica, melhora a
sobrevida e a qualidade de vida quando comparado com
a hemodiálise padrão. Para isso, a avaliação da massa
muscular, da força e funcionalidade servem como indicadores

do estado clínico e nutricional desses pacientes sendo que,
quando apresentam redução de seus valores, são fortes
preditores de piores resultados clínicos e prognóstico, além
de estarem associados a redução da qualidade de vida e
aumento da mortalidade em idosos dialíticos. Objetivo:
Comparar as modificações na composição corporal de
idosos portadores de DRC após 2 meses de terapia dialítica
por HDF, através da bioimpedância elétrica (BIA). Métodos:
Trata-se de estudo longitudinal, com o propósito de comparar
variáveis relacionadas à composição corporal de idosos (>
60 anos) portadores de DRC em terapia dialítica por HDF,
em dois tempos distintos: no início da HDF (T1) e após dois
meses (T2). As variáveis de interesse para o estudo foram:
massa magra (MM), massa gorda (MG), massa muscular
esquelético (MME), índice de massa muscular esquelética
(IME), ângulo de fase (AF) e resistência (R). Quanto a
normalidade dos dados, o AF e o IME eram paramétricos e,
portanto, foram comparados através do teste t pareado. Já
os valores da MM, MG, ME e R eram não paramétricos e
foram comparados pelo teste de Wilcoxon. O nível de significância estatística considerado foi p < 0,05. Resultados:
Foram incluídos 181 pacientes, 59,7% homens e 40,3%
mulheres; a idade média foi de 72,1±8,5 anos, peso de
66,1±15,1 kg e IMC de 24,5±4,9 kg/m2. Os dados iniciais
da BIA foram: MM1 66,4% (59,7-75,3), MG1 33,5% (24,439,1), MME1 19,1kg (14,8-24,4), IME1 7,3±1,9kg/m2, R1
516,7Ω (457,6-605) e AF1 4,3±1,1º. Os valores obtidos
após 2 meses foram: MM2 65,2% (58,5-73,9), MG2 34%
(26-40,3), MME2 18,2kg (14,1-22,9), IME2 6,9±1,8kg/m2,
R2 549,3Ω (473-623,1) e AF2 4,3±1,0º. Houve diferença
significativa em relação ao IME (t 7,38; p <0,001) porém
não houve diferença do AF (t 0,74; p=0,455). Todos os
dados não paramétricos (MM, MG, ME e R), apresentaram
diferença estatística (p<0,001). Discussão: Os dados
demonstram diferença importante na composição corporal
entre idosos com DRC após 2 meses em terapia dialítica por
HDF, representada pela redução significativa do IME, o que
é condizente com a literatura atual. Conclusão: Os setores
de hemodiálise devem instituir protocolos de avaliação
periódica da composição corporal nessa população de alto
risco para sarcopenia, com o propósito de adotar medidas de
preservação da massa muscular e assim, prevenir desfechos
clínicos desfavoráveis.

EP234
NUTRIÇÃO PARENTERAL DOMICILIAR NA SÍNDROME DE
FALÊNCIA INTESTINAL
APRESENTADORES: FRANCIELE MACIEL CAMPOS; MARINA
REGUEIRA PITTA.

RENORBIO, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
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Introdução: A síndrome de falência intestinal consiste na
redução da função abaixo do mínimo necessário para a
absorção de macronutrientes, água e eletrólitos, de tal
forma que suplementação endovenosa torna-se indispensável. A Síndrome do Intestino Curto (SIC) é uma das mais
significativas causas de falência intestinal crônica e muito
comumente derivada de múltiplas ressecções provenientes
da Doença de Crohn (DC). Esta é uma afecção inflamatória intestinal, progressiva que causa danos intestinais
e incapacidade absortiva. A nutrição parenteral (NP) é
determinante para o manejo destas condições, podendo
ser administrada em domicílio naqueles pacientes estáveis
e que necessitarão por longos períodos. Objetivos: Relatamos o caso de SIC derivada de ressecções intestinais
repetidas por agudizações de DC em paciente jovem,
que teve na nutrição parenteral domiciliar (NPD) o fator
chave para melhora nutricional, prévia a nova abordagem
cirúrgica. Métodos: RPP, 32 anos, masculino, desnutrido
grave, portador de SIC - 110 cm de intestino delgado e
60 cm de cólon, jejunostomia de alto débito e colostomia
improdutiva. Submetido a múltiplas abordagens cirúrgicas
para tratamento de abscessos e fístulas decorrentes da
DC, cujo diagnóstico se deu há 14 anos. Encaminhado
ao nutrólogo para recuperação do estado nutricional e
preparo pré-operatório para reconstrução de trânsito e
retirada de colostomia. Relatava perda de cerca de 4L/
dia por via ileostomia, com necessidade frequente de
reposição volêmica e hidroeletrolítica. Indica astenia
importante, perda de peso gradual ao longo dos meses
intensificada nos últimos seis (40% em relação ao usual)
e redução de capacidade funcional. Encontrava-se visivelmente emagrecido, pálido e debilitado. Foi internado para
correção de distúrbios eletrolíticos, reposição volêmica
e suporte nutricional, já sendo iniciada NP e adotadas
medidas preventivas para síndrome de realimentação.
Alta hospitalar após dois meses em regime de NPD para
continuação de recuperação nutricional e preparo para
reconstrução de trânsito. Resultados: Suporte domiciliar
mantido por dois meses, nos quais obteve ganho de 14
Kg, retornou a desempenhar atividades diárias de forma
independente, iniciou treino muscular resistido supervisionado, melhora de parâmetros inflamatórios e correção
de carências nutricionais. Ao final deste período, retornou
ao centro cirúrgico para reparação de trânsito intestinal.
Conclusões: A NPD, embora ainda pouco utilizada no
Brasil, consiste numa alternativa para desospitalização de
pacientes em contexto de falência intestinal - transitória
ou permanente. Neste relato, a estratégia possibilitou de
forma segura uma rápida recuperação do estado nutricional e melhora de qualidade de vida, retorno do paciente
ao domicílio, parcial retomada às atividades habituais,
redução da ansiedade inerente a doença de base, além
de preparo pré-cirúrgico efetivo.

EP235
OBESIDADE ABDOMINAL EM PACIENTES PORTADORES
DE DIABETES TIPO 2 EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO- BRASIL
APRESENTADORES: MÁRCIA JACIANE DA SILVA1; KARLA GABRIELA
LAPENDA DOS SANTOS MOTA SILVA2; FELIPE BORBA DE ANDRADE FRANÇA1; HÁKYLLA RAYANNE MOTA DE ALMEIDA1; THALES
CABRAL DE ARRUDA PEQUENO3; JÉSSICA ROBERTA SILVA DE
PAULA1; THAÍRIS ALVES MONTEIRO1.

1. HUOC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE PE - BRASIL; 2. CLINUTRI LTDA, RECIFE - PE - BRASIL; 3. CONFIARE
HOME CARE, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: O diabetes mellitus é definido como um
conjunto de distúrbios metabólicos, caracterizado por
quadros de hiperglicemia, podendo ser causado por defeitos
na secreção da insulina, na ação ou em ambas. Encontrase fortemente associado ao excesso de gordura na região
abdominal, a qual possui valor preditivo independente para a
ocorrência de eventos ateroscleróticos, em maior proporção
do que a obesidade geral. Objetivo: Investigar a prevalência
e os fatores associados a obesidade abdominal nos diabéticos do tipo 2 no Programa HiperDia de um município da
Zona da Mata pernambucana. Métodos: Foi realizado um
estudo com portadores de diabetes mellitus do tipo 2 atendidos nas Unidades de Saúde da Família de um município
do agreste pernambucano, com idade igual ou superior a
20 anos. Utilizaram-se as medidas antropométricas: altura,
peso, Índice de Massa Corpórea (IMC), Relação Cintura
Estatura (RCE) e Circunferência da Cintura (CC). A avaliação
bioquímica foi composta por perfil lipídico (colesterol total
(CT), frações – Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL), HDL
Lipoproteína de Alta Densidade (HDL) e triglicérides (TG),
glicemia de jejum e Proteína-C-Reativa Ultrassensível (PCRU).
A aferição da pressão arterial compôs a avaliação clínica.
Resultados: A amostra totalizou 409 indivíduos, (73,1%)
do sexo feminino, e analfabetos (46,5%). A maioria utilizava medicamentos para controle da HAS (67,9%), apenas
10,3% relataram ser fumantes, 88,3% referiam nunca ter
consumido bebida alcoólica e 43,5% foi considerada ativa.
Verificou-se, prevalência de HAS associada de 97,79% e de
inflamação de 54%. Quanto à dislipidemia, 112 indivíduos
(27,4%) apresentavam hipertrigliceridemia, 93 (22,6%)
hipercolesterolemia, 228 (57%) possuíam LDL elevado e
114 (27,9%) HDL diminuído. A prevalência de obesidade na
população, de acordo com os indicadores antropométricos
RCE, IMC e CA, foi de 94,5%, 84,9% e 80,6% respectivamente. A obesidade abdominal foi classificada em 80,6%
dos pacientes. Dentre os fatores estudados e analisados
por sexo, foi identificada no grupo masculino correlação
positiva entre a CA com a PAD, PAS e TG, enquanto que
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no sexo feminino, correlacionaram-se CA com a PCR e TG.
Conclusão: Confirmou-se que a obesidade abdominal é
uma condição prevalente nos portadores de diabetes, além
de possuírem aumentado grau de inflamação e associação
com a HAS e perfil lipídico alterado. Além disso, verificouse que entre as variáveis bioquímicas e clínicas estudadas,
a PAS, PAD e os TG se correlacionaram com a CC no sexo
masculino, enquanto que a PCR e o TG, no sexo feminino.

EP236
PERDA DE SONDA NASOENTERAL: COMO, QUANDO E
POR QUÊ?
APRESENTADORES: RICARDO TADEU PRETE; CLAUDIA SATIKO
TAKEMURA MATSUBA; DANIELLE DA SILVA BARRETO; LILLIAN DE
CARLA SANT ANNA MACEDO; ROSANA PERIM COSTA.

HOSPITAL DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A perda de sonda nasoenteral (SNE) é um
evento de grande impacto na prática clínica. Estima-se que
o total de custos avaliados por com a remoção inadvertida
de dispositivos (tubos,sondas, drenos e cateteres) por ano
gira em torno de $7.606 e o custo /evento de $181 dólares.
Investigar quais são os motivos das perdas e quando elas
ocorrem pode ser decisivo para a implementação de ações
de melhoria e o desenvolvimento de protocolos assistenciais
que possam melhorar esse cenário. Objetivos: Determinar
quais foram as causas principais das perdas de SNE e em que
momento elas ocorreram. Métodos: Estudo retrospectivo,
descritivo, observacional em que foram coletados em prontuário os dados sobre perda de SNE de pacientes adultos e
pediátricos de unidades de internação e unidades de terapia
intensiva. Foram excluídos do estudo pacientes que recebiam
terapia nutricional em outros dispositivos como gastrostomias
e jejunostomias. A coleta dos dados foi realizada de janeiro
a dezembro de 2018. Os dados foram categorizados e
convertidos em gráficos utilizando o programa Microsoft
Excel for Windows 2013®. Resultados: Foi detectado que o
motivo de perda de SNE de maior impacto foi a retirada pelo
paciente (41,9%), seguido por obstrução (27,3%), agitação
(21,0%), tração acidental (4,9%) e outros motivos de menor
incidência (4,9%). O período em que as perdas de SNE
aconteceram com maior frequência foram no plantão noturno
(46,9%), matutino (27,0%) e vespertino (25,7%). Discussão:
Durante a análise dos eventos foi possível detectar que as
perdas de SNE ocorreram predominantemente a noite e por
retirada do paciente devido a fatores como a ausência de
acompanhante ou falha da sua vigilância ao paciente em
unidades de internação. No caso da obstrução da SNE os
fatores que mais tiveram impacto foram a falta de lavagem do
dispositivo ou lavagem ineficiente e falha durante o processo

de preparo das medicações administradas via SNE. Treinamento constante dos colaboradores, aliado a protocolos
bem estruturados e orientação educacional aos pacientes e
acompanhantes podem ser fundamentais para a prevenção
de eventos dessa natureza.

EP237
PERFIL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM USO DE
TERAPIA NUTRICIONAL ORAL
APRESENTADORES: LUAN SILVA FRANCESCHETTO1; LEUCINÉIA
SCHMIDT1; TAMIRES DA SILVA MOURA1; ROBERTA DAL CASTEL1;
VANESSA RÉ2; VANESSA MARIA BERTONI2; DAIANA ARGENTA
KUMPEL3; RUTH DE OLIVEIRA POLITA2.

1. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO/ UPF/ SMS, PASSO FUNDO
- RS - BRASIL; 2. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO
FUNDO - RS - BRASIL.
Introdução: Os suplementos nutricionais orais (SNO) são
geralmente destinados a indivíduos que não conseguem
atingir as suas necessidades energéticas pela alimentação
convencional ou modificada, ou pelo gasto calórico
aumentado devido às patologias associadas. Além disso,
são úteis para prevenção e tratamento da desnutrição.
Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes hospitalizados em
uso de terapia nutricional oral (TNO). Métodos: Trata-se
de um estudo transversal de caráter descritivo, realizado
em um Hospital de alta complexidade do Sul do Brasil.
A coleta de dados ocorreu a partir da ficha de acompanhamento nutricional, no mês de maio do ano de 2019.
Resultados: Foram avaliados 109 pacientes, sendo 68
(62%) homens com idade média de 62,48±16,51 anos
e 41 (38%) mulheres com idade média de 66,56±17,46
anos. A média geral de idade dos pacientes foi de
64,01±16,91 anos. Destes, 69 (63%) eram idosos e 40
(37%) adultos. Em relação ao tempo de internação, a média
foi de 21,77±16,18 dias e o tempo de uso de TNO foi
de 12,72±10,82 dias. Os diagnósticos mais frequentes
foram: 47 (43%) neoplasia, 13 (12%) trauma, 13 (12%)
doença infecciosa e 11 (10%) doença cardiovascular. A
classificação do estado nutricional foi realizada através
do Índice de Massa Corporal (IMC), desta forma, para os
idosos utilizamos os pontos de corte propostos por Lipschitz
(1994), sendo que 19 (27%) apresentavam magreza, 37
(54%) eram eutróficos e 13 (19%) possuíam excesso de
peso. Quanto aos adultos, utilizou-se os pontos de corte
propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
de 1997, sendo que 5 (12%) apresentavam desnutrição
leve, 17 (43%) eutrofia, 12 (30%) sobrepeso, 4 (10%)
obesidade grau I e 2 (5%) obesidade grau II. Discussão:
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Podemos verificar em relação ao perfil dos pacientes em
uso de TNO, que a maioria dos pacientes eram idosos e o
diagnóstico mais prevalente foi o de neoplasia. Com base
no estado nutricional, apesar da maioria dos idosos serem
eutróficos, a prevalência de magreza foi elevada. O custo
hospitalar para pacientes desnutridos é consideravelmente
mais elevado, com variação entre 60% a 300% a mais. A
TNO tem grande importância para prevenção ou tratamento
de pacientes com algum grau ou em risco de desnutrição,
hospitalizados ou em cuidado domiciliar. Enfim, o tempo
médio de internação dos pacientes deste estudo foi prolongado, desta forma, destaca-se a importância de reflexões
sobre o início precoce da suplementação, a fim de diminuir
os riscos nutricionais e o tempo de internação

EP238
PERFIL INFLAMATÓRIO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
APRESENTADORES: TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1; FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1; LÍVIA TORRES MEDEIROS1;
MARIA YASMIN PAZ TEIXEIRA1; BENEDITA JALES SOUZA2; KAROLINE GOMES MACIEL3; ANA CLARA VITAL BATISTA4; BRENDA DA
SILVA BERNARDINO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL DE MESSEJANA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 4.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Insuficiência cardíaca (IC) é doença crônica
que se caracteriza por anormalidades estruturais e/ ou
funcionais. As altas taxas de mortalidade e morbidade
estão associadas a presença de distúrbios metabólicos e
inflamatórios, que estão relacionados no desenvolvimento
e progressão da IC. Para avaliação do prognósticos clínico,
são utilizados índices que são baseados em exames bioquímicos onerosos para o sistema de saúde, como o Índice
Prognóstico Inflamatório Nutricional (IPIN), dessa forma é
fundamental conhecer outras formas de avaliar prognóstico com parâmetros de baixo custo e da prática clínica,
como a relação proteína C-reativa (PCR)/albumina, que
tem o mesmo poder de sensibilidade. Objetivo: Avaliar a
atividade inflamatória através da relação PCR/albumina
e correlacionar com o diagnóstico clínico de pacientes
com IC. Métodos: Trata-se de um estudo transversal de
caráter quantitativo, realizado no Hospital Dr. Carlos
Alberto Studart Gomes, conhecido como Hospital de
Messejana. A população do estudo foi composta por 59
pacientes maiores de 19 anos, diagnosticados com IC e
a coleta de dados realizada pela consulta aos prontuários
dos pacientes internados no segundo semestre de 2018.

A atividade inflamatória foi mensurada pela relação PCR/
albumina, no qual foram classificados como: sem riscos
(<0,4); baixo risco (0,4-1,2,0).); médio risco (1,2- 2,0) e
alto risco (>2,0). Para avaliar a normalidade das variáveis
quantitativas, utilizou-se o teste de Shapiro Wilk. Aplicouse o teste de Spearman e Exato de Fisher para análise de
correlação e associação, respectivamente, considerando
o nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi
constituída por 59 pacientes, predominantemente do sexo
masculino (72,88%), com média de idade de 53,02 ±
14,03 anos. O principal diagnóstico clínico observado foi
cardiomiopatias dilatada e valvar (42,37%), seguida de
doença isquêmica (40,68%). A maioria da amostra não se
encontrava em risco prognóstico segundo atividade inflamatória (59,32%). Observou-se associação entre cardiomiopatias e ausência de risco prognóstico (p=0,005). Além disso,
foi verificada uma correlação inversa entre níveis de PCR e
albumina (p=0,006; r=-0,34). Pacientes com PCR elevado
demostraram ter maior risco prognóstico, sendo essa associação estatisticamente significativa (p<0,01). Pacientes
que apresentaram albumina mais elevada, apresentaram
associação com menor risco prognóstico. Discussão: A
alteração nos biomarcadores analisados, PCR e albumina,
estão relacionados a estágios inflamatórios da doença. A
albumina diminui e a PCR aumenta suas concentrações
sérica na presença de processos inflamatórios, ambos os
parâmetros foram associados a desfechos clínicos adversos
em pacientes portadores de IC aguda e crônica. Em suma,
esses exames bioquímicos se mostraram adequados para
analisar os riscos e elaborar condutas nutricionais oportunas
para minimizar o impacto da doença.

EP239
PERFIL NUTRICIONAL DE MULHERES COM DIABETES
MELLITUS GESTACIONAL
APRESENTADORES: FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1;
LÍVIA TORRES MEDEIROS1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
FÁBIA KARINE DE MOURA LOPES1; REGINA DE JESUS DAS NEVES2; THAÍS TRINDADE MENDONÇA1; GERMANA ALVES LOPES1;
FLÁVIO WEVERTON DE SOUSA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, FORTALEZA CE - BRASIL.
Introdução: Evidências na literatura demonstram que o
excesso de peso no período pré-gestacional é um dos mais
importantes fatores de risco à saúde materna-fetal, pois
o estado nutricional materno e o ganho de peso gestacional inadequados são considerados importantes eventos
associados a resultados adversos na gravidez. Objetivo:
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Avaliar o perfil nutricional de mulheres com Diabetes
Mellitus Gestacional (DMG). Métodos: Estudo retrospectivo observacional, realizado com 108 mulheres com DMG
atendidas no período de janeiro de 2017 a dezembro de
2018 no ambulatório de Nutrição de um hospital universitário em Fortaleza, Ceará. Foram coletados dados socioeconômicos, clínicos e nutricionais da gestante a partir
das fichas de atendimento. Foram analisados o número
de porções de frutas e verduras consumidas diariamente,
a partir de Recordátorio Alimentar de 24 horas, para isso
os alimentos foram separados em porções e classificados
conforme o guia alimentar para a população brasileira.
Para a avaliação do estado nutricional pré-gestacional
utilizou-se o IMC segundo a classificação Organização
Mundial da Saúde (1998). A classificação do estado
nutricional gestacional foi realizada a partir do método
de Atalah et al. (1997). Resultados: A média de idade
das participantes foi de 33,65±6,23. No que concerne às
semanas gestacionais, a maioria das mulheres estava no
terceiro trimestre (80,56%). Em relação ao IMC pré-gestacional, a média encontrada foi de 29,77kg/m² e a média
do IMC gravídico foi de 31,56 kg/m². Quanto ao estado
nutricional pré-gestacional, 80% da amostra encontravase com excesso de peso, sendo a maioria com sobrepeso
(40%). Já na gestação, 77,78% encontravam-se acima do
peso, sendo 33,33% com sobrepeso e 44,45% obesidade.
Dentre as comorbidades, a maioria da amostra tinha
hipertensão arterial (37,96%). A respeito do consumo de
frutas e verduras, apenas 25,93% das mulheres consumiam
3 ou mais porções de por dia, e em relação as verduras
71,30% não às consumiam ao longo do dia. Discussão:
Os dados do presente estudo mostraram uma prevalência
de sobrepeso no período pré-gestacional, corroborando
com estudos anteriores. Neste contexto o estado nutricional
inadequado pré-gestacional está relacionando com piores
desfechos durante a gestação tanto para o feto como para
a gestante. A presente análise verificou baixo consumo de
frutas e verduras. Outros estudos também constataram o
consumo inadequado de frutas e verduras, o que acarreta
em ingestão reduzida de fibras, vitaminas e minerais, que
são essenciais para o desenvolvimento fetal e controle
das complicações relacionadas ao excesso de peso. Foi
observado que a maioria das gestantes apresentavam
excesso de peso e obesidade tanto antes como durante a
gestação, assim como hábitos alimentares insatisfatórios.
Sendo assim, faz-se necessário mais estudos para melhor
caracterizar os aspectos que norteiam essa população,
e com isso direcionar uma melhor intervenção clinica e
nutricional.

EP240
PERFIL NUTRICIONAL E BIOQUÍMICO DE PACIENTES COM
SIDA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

APRESENTADORES: THAYANNE BRECKENFELD MENESES; JARSON PEDRO DA COSTA PEREIRA; RAQUEL DE ARRUDA CAMPOS
BENJAMIM; NAHARA OLIVEIRA LIMA DA SILVA; VICTORIA DOMINGUES FERRAZ; ÍTALO JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA; LIDIANA
DE SOUZA HOLANDA; GLAUCIA QUEIROZ MORAES.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA) é caracterizada pela perda de imunidade celular
com supressão da contagem total de linfócitos TCD4+ e/
ou pelo desenvolvimento clínico de comorbidades definidoras de doença, como Sarcoma de Kaposi ou Linfoma não
Hodgkins. Um dos principais eventos relacionados à SIDA
é o desenvolvimento da síndrome consumptiva, que leva à
depleção do estado nutricional, tornanando o indivíduo soropositivo mais suscetível a infecções oportunistas e redução
da eficácia dos medicamentos. Objetivos: Avaliar o estado
nutricional (EN) de pacientes hospitalizados portadores da
SIDA a partir de indicadores antropométricos e bioquímicos.
Métodos: Estudo transversal, de caráter descritivo, onde os
dados foram obtidos por meio de fichas de acompanhamento
de pacientes internados no período de janeiro a dezembro
de 2017 em Hospital Universitário de Recife/PE. Os dados
foram dispostos em banco, utilizando o software Microsoft
Excel versão 10, dispondo de medidas de tendência central
e de dispersão para avaliação dos mesmos: média e desviospadrão, respectivamente. O EN foi avaliado por meio do
Índice de Massa Corpórea (IMC) e Circunferência do Braço
(CB) e pelos valores de creatinina, albumina, proteína C
reativa (PCR) e leucócitos, sendo observadas variáveis
como idade e sexo. Certificado de Apresentação para Apreciação Ética do Comitê de Ética em Pesquisa do HC/UFPE:
93448918.8.0000.5208, número do parecer: 2.877.855.
Resultados: A amostra foi composta por 95 indivíduos, com
média de idade de 39,37 anos (±1,28), sendo a maioria
do sexo masculino (60%, n=57). O IMC evidenciou 56,8%
de indivíduos eutróficos, 24,1% desnutridos e 18,9% com
excesso de peso, ao passo que a CB evidenciou apenas
24,05% eutróficos, 69,6% desnutridos e 6,3% com excesso de
peso. Quanto aos indicadores bioquímicos, observa-se que
17,8% apresentou valores diminuídos de creatinina, 46,5%
hipoalbuminemia, 59,4% com PCR elevada e 53,2% leucopenia. Discussão: Apesar da porcentagem de indivíduos
eutróficos pelo IMC, observa-se depleção do EN quando
avaliada CB, sendo indicador de má distribuição que pode
estar associada à TARV. Isso evidencia que apesar de o IMC
ser um parâmetro amplamente utilizado nos estudos populacionais para avaliar o estado nutricional, possibilitando a
avaliação da composição corporal geral, necessitamos de
outras medidas mais específicas para realizar o diagnóstico
nutricional de modo mais eficaz. Assim, a nutrição é uma
ferramenta fundamental para atenuar o impacto nutricional
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promovido pela doença e pelos efeitos colaterais da terapia
que envolvem a SIDA.

EP241
RELAÇÃO DO RETINOL E ÁCIDO RETINOICO COM PARÂMETROS CLÍNICOS EM PACIENTES COM CIRROSE CHILD A.
APRESENTADORES: WILZA ARANTES FERREIRA PERES1; WILZA
ARANTES FERREIRA PERES2; KATIA CANSANÇÃO CORREA DE
OLIVEIRA1; TATIANA PEREIRA DE PAULA1; JOSÉ CARLOS SARAIVA
GONÇALVES1; REJANE ANDREA RAMALHO NUNES DA SILVA1;
GABRIELA VILLAÇA CHAVES3.

1. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UFRJ, RIO DE JANEIRO
- RN - BRASIL; 3. INCA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A diminuição de retinol tem sido correlacionada
com marcadores de lesão e função hepática na doença
hepática crônica bem como o ácido retinoico a carcinogênese1,2. Contudo, a razão retinol/ácido retinoico ainda não foi
descrita na fase inicial da cirrose hepática. Objetivo: Avaliar
a associação de mortalidade e marcadores de lesão de
função hepática com retinol, ácido retinoico e a razão retinol/
ácido retinoico na fase inicial da cirrose hepática. Métodos:
Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal que incluiu
pacientes com diagnóstico de cirrose hepática de etiologia
viral, alcoólica e criptogênica atendidos no Ambulatório do
Serviço de Hepatologia do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho – HUCFF/UFRJ no período de outubro de 2007
a março de 2010. Os retinoides foram obtidas pela cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria
de massa e a partir desses resultados a razão retinol/ácido
retinoico foi calculada. A circunferência muscular do braço
(CMB) e a dobra cutânea tricipital (DCT) foram mensuradas
e a ocorrência de óbito foi determinada no mês de dezembro
de 2017 por meio de consulta aos prontuários. A análise
estatística foi realizada utilizando o software estatístico SAS®
System, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).
De acordo com a distribuição das variáveis foram utilizados
os testes não paramétricos coeficiente de correlação de
Spearman e Mann- Whitney considerando significativo p valor
<5%. O protocolo desse estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do HUCFF/UFRJ nº 068/01. Resultados:
A amostra foi constituída por 57 pacientes com mediana
de idade de 57,5 (51,3-65,8) anos, sendo 64,9% do sexo
masculino. Todos os pacientes avaliados apresentaram DVA,
sendo que 88,1% apresentaram DVA grave e 11,9% DVA
moderada. Com relação ao estado nutricional, 60,4% da
amostra apresentaram desnutrição protéico-calórica. Destacando que o sexo feminino apresentou maior prevalência
de DVA e de desnutrição 95,2% e 73,7%, respectivamente.
Adicionalmente, as concentrações de ácido retinoico foi

significativamente menor no sexo feminino (p = 0,029). Entre
as variáveis bioquímicas a fosfatase alcalina, TGO e GGT
foram significativamente maiores, enquanto que a albumina
foi significativamente menor no grupo que evoluiu a óbito,
(p = 0,0004; p = 0,008; p = 0,007; p = 0,009), respectivamente. Os níveis séricos de ácido retinoico apresentaram
correlação significativa e negativa com a TGO (rs = -0,292,
p = 0,025) e positiva com o retinol (rs = 0,274, p = 0,038).
A razão retinol/ácido retinoico se correlacionou negativa e
significativamente com a TGP (rs = -0,342, p = 0,011).
Conclusão: O presente estudo demonstrou alta prevalência de DVA na cirrose hepática child A, a concentração
sérica de retinol e ácido retinoico não apresentou relação
com óbito, porém o ácido retinoico e a razão retinol/ácido
retinoico relacionou-se com marcadores de lesão hepática.

EP242
RELAÇÃO ENTRE ÁCIDOS GRAXOS SÉRICOS E PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL DE PACIENTES COM
DIABETES MELLITUS TIPO 2
APRESENTADORES: CAMILA KÜMMEL DUARTE1; CLAUDIA KIRST2;
CRISTINA PAVINATTO2; LUIZA VIGNE BENEDETTI2; ANA LUIZA
TEIXEIRA DOS SANTOS2; THEMIS ZELMANOVITZ2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/UNIVERSDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO
ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: A obesidade aumentou nas últimas décadas,
associada, grandemente, a inserção de padrões alimentares inadequados. Registros alimentares, comumente
usados para avaliar o consumo, são suscetíveis a vieses de
memória. Como alternativa os ácidos graxos (AG) séricos
são bons biomarcadores correlacionados com os lipídeos
da dieta. Ademais, o papel de cada fração de AG séricos na
adiposidade corporal não está bem elucidado na literatura,
especialmente em indivíduos com diabetes tipo 2 (DM2).
Objetivo: Analisar a associação entre o percentual de
gordura corporal (PGC) e os AG séricos de pacientes com
DM2. Métodos: Através de um estudo transversal, pacientes
ambulatoriais do Hospital das Clínicas de Porto Alegre foram
submetidos a avaliação antropométrica, incluindo estimativa
de PGC avaliado por bioimpedância elétrica (InBody 230,
Biospace Co.Ltd). A dieta habitual dos pacientes foi avaliada
por registro alimentar com pesagem de alimentos durante
três dias não consecutivos. Os ácidos graxos séricos foram
medidos utilizando a técnica de cromatografia gasosa e
foram expressos em percentual do total de AG séricos.
As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS
versão 18.0 (SPSS®, Chicago, IL) e adotado um α=5%.
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Os testes T de student ou Mann-Whitney e a regressão de
Poisson foram usados para estimar a associação entre AG
séricos e PGC (variável dependente). Resultados: Ao todo,
237 pacientes com DM2 (idade: 62,9±8,8 anos; 41,4%
homens, IMC 29,3±4,2kg/m²) foram avaliados e divididos
em alto e baixo PGC, conforme a média do PGC em cada
gênero (homens: 27,0±7,1% e mulheres: 39,6±6,3%). Os
pacientes com elevado PGC apresentaram maior proporção
de AG saturados (AGS) totais (44,20%) e AGS palmítico
(31.79%) comparado com os pacientes com menor PGC
(43,34%, p=0,031 e 30.63%, p=0,005, respectivamente).
O grupo com maior PGC apresentou uma menor proporção
de AG séricos poli-insaturados (AGPI) (35,03%) e razão
AGPI/AGS (0,79) do que os pacientes com menor PGC
(36,43%;p=0,024 e 0,85;p=0,021, respectivamente). Na
regressão de Poisson, a proporção de AGS sérico [RP =
1,028 (IC 95%=1,005–1,051); p=0,016] e AG palmítico
[RP = 1,035 (IC 95%=1,014 – 1,056); p=0,001] foram
positivamente associados com o maior PGC em modelo
ajustado para idade, gênero, usa de estatina, uso de insulina, uso de metformina e sedentarismo. Os AGPI séricos
[RP=0,974 (IC 95%=0,950–0,998); p=0,033] e a razão
AGPI/AGS [RP=0,416(IC 95% =0,218–0,793); p=0,008]
foram inversamente associados com o maior PGC, ambos
modelos ajustados para as covariáveis citadas acima. Em
relação a família de AGPI, os AG ômega-6 foram associados
ao maior PGC [RP=0,976(IC 95%=0,188–0,734)], em
modelo ajustado para as variáveis citadas anteriormente.
Discussão: Os resultados sugerem uma associação entre
elevados valores de AGS, especialmente palmítico, e o
maior PGC em pacientes com DM2. Por outro lado, os
AGPI, ômega-6 e a razão AGPI/AGS foram inversamente
associados ao maior PGC.

EP243
RELATO DE CASO: AVALIAÇÃO DO PERFIL GLICÊMICO
APÓS DIETA HIPOGLICÍDICA E UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS.
APRESENTADORES: LIGIA VIEIRA CARLOS; LUCINÉA VALÉRIO DE
ALMEIDA CASTRO; AMANDA DOS SANTOS PAULO.

SÃO LUCAS SAÚDE, AMERICANA - SP - BRASIL.
Introdução: Diabetes Mellitus tipo II (DMII) representa 90%
dos casos de diabetes, sendo uma doença crônica caracterizada por produzir quantidade insuficiente de insulina
ou quando o organismo possui uma resistência à mesma,
levando à hiperglicemia (glicemia >200 mg/dL). A crescente prevalência de obesidade e de sedentarismo, hábitos
alimentares inadequados são vistos como os principais
fatores relacionados ao aumento da incidência e prevalência

do DMII. Pacientes diabéticos podem apresentar variações
glicêmicas como hiperglicemia e hipoglicemia (entre 41 e
70 mg/dL) se não controladas. Objetivo: Relatar um caso
clínico de controle glicêmico com auxílio de suplementação
especifica para diabéticos. Métodos: Mulher, 54 anos, em
acompanhamento nutricional ambulatorial através de um
hospital localizado em Americana/SP, apresentando DMII
de difícil controle com episódios de hipoglicemia e hiperglicemia no período da tarde. A intervenção nutricional foi de
prescrição de dieta hipoglicídica e inclusão de suplemento
especifico para DM uma vez ao dia no lanche da tarde com
volume de 200ml por 28 dias, contendo proteínas, lipídios,
carboidratos de lenta absorção, rico em fibras, vitaminas,
minerais, isento de sacarose. Os parâmetros usados para
análise comparativa foram circunferência do braço (CB),
circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril
(CQ), circunferência do pescoço, dobra cutânea tricipital
(DCT), peso e índice de massa corporal (IMC), além de coleta
de glicemia em jejum e após 2 horas do almoço e jantar. Para
avaliação foi utilizado fita métrica, balança e adipômetro.
Resultados: Paciente apresenta como história patológica
pregressa DMII insulino dependente há 10 anos. Antes da
intervenção nutricional paciente apresentava CB=30cm,
CC= 87cm, CQ=88cm, circunferência do pescoço=32cm,
DCT=22mm, peso=62,6kg e IMC=26,06 kg/m²; paciente
com hábitos alimentares inadequados, episódios de hipoglicemia no período da tarde e compulsão alimentar no
jantar, a média de glicemia em jejum era de 160mg/dl,
após 2 horas do almoço a média era de 195mg/dL e após
jantar a média mantinha-se em torno de 135mg/dL. Após
intervenção, todos os parâmetros avaliados melhoraram,
resultando em CB=28,8cm, CC=85cm, CQ=87cm, circunferência do pescoço=29,5cm, DCT=19mm, peso=62,6kg
e IMC=25,27kg/m²; os hábitos alimentares melhoraram,
logo os parâmetros de glicemia diminuíram, a glicemia em
jejum apresentou uma média de 124mg/dL. Após 2 horas
de almoço a média ficou em 130mg/dL após 2 horas do
jantar 139mg/dL. Paciente relatou que não teve dificuldades
no seguimento de dieta hipoglicídica associada à suplementação e não apresentou episódios de hiperglicemia
ou hipoglicemia no período acompanhado. Conclusão: A
intervenção nutricional foi de extrema importância para o
controle glicêmico da paciente, mostrando a importância
do profissional nutricionista no manejo dietoterápico de
pacientes portadores de DMII, melhorando assim a saúde e
qualidade de vida do paciente.

EP244
RELATO DE CASO: LESÃO POR PRESSÃO EM REGIÃO
SACRAL E INTERGLÚTEA DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO NA
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA PRÉ DIALÍTICA COM
SUPLEMENTAÇÃO HIPERPROTEICA NA ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR.
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APRESENTADORES: LIGIA VIEIRA CARLOS; KELLY MALAQUIAS
PAIS AZEVEDO.

profissional para evolução clínica e qualitativa do paciente
integrado à equipe multidisciplinar nos serviços de assistência
domiciliar.

HOSPITAL VERA CRUZ, CAMPINAS - SP - BRASIL.
Introdução: O envelhecimento influi em alterações múltiplas
que podem resultar em inapetência, desnutrição e menor
mobilidade. As lesões por pressão (LPP) surgem por pressão
prolongada na pele combinadas ou não com fricção e ou cisalhamento. A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada
pela redução na taxa de filtração glomerular e alterações em
exames diagnósticos. A dieta para o tratamento conservador
na IRC é conhecida pela redução de proteínas na alimentação.
Nesse sentido, a controvérsia proteíca também é relevante
na cicatrização. A associação das duas problemáticas é um
desafio na assistência domiciliar de modo que, a terapia
nutricional tem papel decisivo no tratamento dessas patologias garantindo adequado estado nutricional, preservação da
função renal e cicatrização das lesões. Objetivo: Relatar caso
clínico de idoso, etilista, portador de IRC e LPP em região sacral
e interglútea de difícil cicatrização na assistência domiciliar.
Métodos: Homem, 84 anos, com índice de massa corporal
de 25kg/m², eutrófico, com histórico de diabetes mellitus II,
hipertensão arterial, IRC pré dialítica, amputação infrapatelar
de membro inferior esquerdo, LPP estágio III em região sacral
e interglútea, submetido a 10 sessões de hiperbárica com
cicatrização de coto e dificuldade para cicatrização de LPP
acompanhado em domicilio na cidade de Campinas-SP. O
cálculo protéico foi de regra de bolso com 1gr/kg/dia, resultando em 68gr/dia. A estratégia nutricional foi anulação de
ingesta protéica de alto valor biológico por dieta alimentar,
substituindo-a por suplemento cicatrizante hiperprotéico
contendo arginina e prolina, com vitaminas e minerais, sem
sacarose, no período de 15 dias, com 3 unidades de 200ml/
dia no período da manhã, tarde e noite. A dose diária representou 77% da ingesta protéica proposta. Concomitante a
equipe de enfermagem manteve curativo local com gazes
umidificadas em região sacra e interglútea, com papaína 10%
em gel com trocas diárias nas LPP em tecido de granulação e
epitelização. Monitoraram-se exames de glicemia em jejum,
uréia, creatinina e IMC. Resultados: Durante a intervenção,
não houve alteração no estado nutricional e nem na IRC. A
uréia se manteve em média 82,6mg/dl com inicial de 77mg/
dl e creatinina em 2,36mg/dl, com inicial em 2,47mg/dl. A
glicemia de jejum reduziu durante a intervenção, tendo uma
média de 179mg/dl, inicial era 300mg/dl. Após a estratégia
nutricional e curativos idoso evoluiu com melhora de 75% das
LPP em cicatrização e epitelização de tecido nas duas lesões.
Conclusão: A estratégia de substituição de proteína de alto
valor biológico por suplementação hiperprotéica demonstrouse segura e eficaz nesse caso para cicatrização de LPP sem
prejuízos a IRC pré dialítica. A prescrição dietética é atribuição
exclusiva de nutricionistas, mostrando a importância deste

EP245
SARCOPENIA EM INDIVÍDUOS COM CIRROSE HEPÁTICA
APRESENTADORES: RAMONA S S BAQUEIRO BOULHOSA.

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA, SALVADOR - BA BRASIL.
Introdução: A sarcopenia é um distúrbio muscular esquelético progressivo e generalizado, que encontra-se no espectro
das possíveis alterações nutricionais que podem acometer
portadores da Cirrose Hepática. Dada a sua importância
como fator de prognóstico de mobrimortalidade neste grupo,
é importante triar o risco deste distúrbio neste grupo. Objetivo: Verificar a concordância do SARC-F com a presença
da sarcopenia em pacientes com cirrose hepática. Métodos:
Trata-se de um estudo transversal, composto por indivíduos
portadores de cirrose hepática atendidos no serviço de
Gastroenterologia e Hepatologia do Complexo Universitário
Professor Edgar Santos. A reserva muscular foi avaliada pela
circunferência muscular do braço (CMB), que foi obtida pelas
medidas da circunferência do braço e da prega cutânea
tricipital; a força muscular foi obtida pela medida da força
do aperto de mão (FAM), aferida pela dinamometria. Foi
considerado com sarcopenia aqueles que apresentavam
CMB <p10 e FAM < 16KgF, se mulheres, e <22KgF, se
homens. O SARC-F foi aplicado em todos os pacientes e
foram considerados com risco de sarcopenia aqueles que
apresentaram escore maior ou igual a 6. Resultados: Foram
incluídos no estudo 69 pacientes, sendo 65,2% homens, com
média de idade de 57 ± 8,67 anos. A maioria dos pacientes
tinha CHILD B (52,2%), seguidos do CHILD A (39,1%),
50,7% apresentavam ascite e 58% mostraram evidências de
síndrome de hipertensão portal. Segundo a dinamometria
47,8% mostraram FAM reduzida e, de acordo com a CMB,
53,6% dos participantes apresentaram reserva muscular
reduzida. Observou-se que no total da amostra avaliada
a prevalência de sarcopenia foi de 30,4%. O SARC-F triou
apenas 7 (10,1%) dos indivíduos com risco de sarcopenia,
o que revela uma baixa sensibilidade do instrumento para
identificar a sarcopenia neste grupo Conclusão: A prevalência de sarcopenia em pacientes com cirrose hepática
alcoólica é significativa e o SARC-F não foi capaz de triar
adequadamente este evento neste grupo. A identificação
precoce pode diminuir seus efeitos, proporcionando uma
melhor qualidade de vida aos pacientes devido as intervenções imediatas e necessárias. Apoio: Programa Pesquisa
Produtividade da ESTÁCIO FIB
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EP246
TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR EM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: STEPHANIE DE OLIVEIRA E SILVA.

2P HEALTH CARE, BRASILIA - DF - BRASIL.
lntrodução: As doenças inflamatórias intestinais (DII) levam a
complicações do estado nutricional. A terapia nutricional (TN)
objetiva a minimização dos efeitos causados pela doença,
controlando os sintomas, prevenindo quadro de desnutrição
e possíveis deficiências nutricionais. Objetivos: Relatar a
evolução dietoterápica de paciente em assistência domiciliar diagnosticada com retocolite ulcerativa crônica (RU) e
avaliar a ação da dieta enriquecida com TGF-β2 na remissão
dos sintomas gastrintestinais. Métodos: Relato de caso
clínico realizado mediante acompanhamento nutricional
em empresa privada de assistência domiciliar (AD), entre
Abril/2016 a Junho/2019. Paciente G.F.C, sexo feminino,
89 anos, admitida em AD em Abril/2016, após sequela de
acidente vascular cerebral. Foi diagnosticada com RU aos
50 anos, mantendo-se em remissão durante alimentação
por via oral. Cursou com exacerbação da doença após
iniciar dieta enteral via gastrostomia (GTT), durante a AD.
Os dados prévios ao acompanhamento nutricional como
peso, estatura e alimentação foram coletados em prontuário eletrônico em conjunto com informações cedidas pelos
familiares.Os dados posteriores foram coletados durante as
visitas de nutrição, realizadas quinzenalmente desde a data
da admissão. Foram avaliadas as diferentes formulações
enterais prescritas e a eficácia da dieta enriquecida com
TGF-β2 no tratamento da DII. Resultados: Iniciou dieta
enteral (GTT) em Março/2017, após diagnóstico de disfagia
grave. Foi prescrita fórmula industrializada, proteína da soja/
hipercalórica/hiperproteica, entretanto houve intolerância
e quadro diarreico importante (> 10 evacuações líquidas/
dia). Após duas semanas,a dieta foi alterada para fórmula
específica para o controle da diarreia/polimérica e enriquecida com fibras solúveis, não apresentando progresso.
Optou-se, então, por prescrição de fórmula enteral normocalórica/hiperproteica/proteína do soro do leite hidrolisada,
porém os episódios diarreicos se mantiveram em frequência
e consistência, sem qualquer sinal de melhora. Ciente do
agravamento do quadro, a equipe multidisciplinar sugeriu
iniciar nutrição parenteral (NPT), porém há grande dificuldade em administrar NPT em âmbito domiciliar e, antes de
remover a paciente para o hospital, optou-se por intervir uma
última vez na terapia nutricional. Foi prescrita,então,dieta
polimérica/enriquecida com TGF-β2. No primeiro mês, os
episódios foram regularizados, apresentando, no máximo, 3
evacuações/dia, de consistência pastosa. Houve melhora
clínica geral, cessaram-se os medicamentos para controle da

diarreia, recuperou-se o equilíbrio hidroeletrolítico e a função
intestinal se manteve estável. Discussão: A dieta polimérica
enriquecida com TGF-β2 proporcionou melhora do quadro
clínico e nutricional,cessou as intercorrências gastrintestinais
e anulou a indicação de NPT. Apesar dos benefícios observados, são necessários mais estudos para atestar os efeitos
de nutrientes específicos no tratamento da DII.

EP247
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR: COMPLICAÇÕES VERSUS DESFECHOS CLÍNICOS
APRESENTADORES: THAYSE FRANÇA; EMILAINE FERREIRA DOS
SANTOS; RAPHAELA PIAZZA DA CRUZ DE CARVALHO; DAYANE
CRISTINA DUDA BITTENCOURT; MARIA ELIANA MADALOZZO
SCHIEFERDECKER

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), CURITIBA - PR BRASIL.
Introdução: O crescimento da população idosa vem
gerando impacto nos sistemas de saúde, que por sua vez
necessitam se adequar às suas demandas específicas. A
Terapia Nutricional Enteral Domiciliar (TNED) muitas vezes
é única forma de nutrir esses pacientes. Durante o tratamento podem ocorrer intercorrências, as quais prejudicam a
oferta de nutrientes ao paciente. Deste modo, o objetivo do
presente trabalho foi verificar as principais complicações da
TNED e sua relação com os desfechos clínicos dos pacientes.
Métodos: Estudo transversal e observacional com análise
quantitativa, realizado entre 2016 e 2018. A amostra foi
constituída por conveniência com pacientes acima de 18
anos em TNED, cadastrados e acompanhados no programa
de assistência nutricional do município de Curitiba-PR. Os
dados foram analisados no programa Statistical Package
for Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Para determinação
dos testes que seriam empregados, foi verificado a normalidade da distribuição dos dados, com o auxílio do teste de
Shapiro-Wilk. Foi realizada a regressão logística multinomial, para avaliar a força de associação entre os desfechos
clínicos com as complicações da TNED, idade, diagnóstico,
via de acesso da nutrição enteral, categoria de nutrição
enteral, gênero, renda e tempo da terapia, tendo o óbito
como desfecho mais grave. Foi adotada para as análises o
nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Foram
analisados 107 pacientes, sendo 53% do sexo masculino,
com média de idade de 64,74 (± 20,30). Destes, 86,9%
apresentaram intercorrências durante a TNED, sendo as
mais frequentes as gastrointestinais (71%) e mecânicas
(49,5%). Entre os diagnósticos clínicos, foram predominantes
os distúrbios neurológicos (66,3%; n=71), seguido por
neoplasias (17,7%; n=19), trauma (8,4%; n=9) e outros
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(7,5%; n=8). Os desfechos clínicos foram reinternamento
(54,2%), seguido do óbito (20,6%). Já em relação às vias de
acesso, verificou-se que a maioria dos pacientes utilizavam
gastrostomia (60,7%). A preparação mista (alimentos mais
módulos) foi a categoria de nutrição enteral mais utilizada
(50,5%), seguido pela comercial (34,6%) e caseira (14,9%).
As variáveis idade (p=0,027), tempo de terapia (p=0,048) e
categoria de nutrição enteral (mista p=0,048) influenciaram
o desfecho clínico de reinternamento, quando comparado ao
óbito. Além disso, a categoria de nutrição enteral (comercial
p=0,035; mista p=0,027) influenciou o desfecho clínico de
alta, quando comparado ao óbito. Discussão: Não houve
relação entre a presença de complicações com os desfechos
clínicos, porém as variáveis idade, tempo de terapia e categoria de nutrição enteral influenciaram na taxa de reinternamento dos pacientes. Diversos fatores podem contribuir no
desfecho final do paciente, portanto, cabe aos profissionais
de saúde atuarem no controle e na prevenção de fatores
de risco evitáveis, para preservar o estado de saúde geral.

EP248
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL NA DOENÇA DE
CROHN EM ATIVIDADE: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: JANATAR STELLA VASCONCELOS DE MELO
ME MPOMO1; SARAH ISABELLA DO NASCIMENTO1; FABIANA
ANDREA MOURA2; JAÍNE TEIXEIRA BEZERRA1; NATHALY ESPERIDIÃO DE MELO1.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES
(HUPAA/UFAL), MACEIÓ - AL - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS, MACEIO - AL - BRASIL.
Introdução: A doença de Crohn (DC) é uma doença intestinal inflamatória (DII) crônica que pode acometer qualquer
parte do trato gastrointestinal (TGI). Os sintomas causados
por essa inflamação podem ser: diarreia, cólica abdominal, febre, sangramento retal, perda de apetite e peso.
Objetivo: Descrever a intervenção nutricional em paciente
com DC em atividade. Métodos: Foi realizada avaliação
nutricional na admissão hospitalar, sendo coletados dados:
altura= 1,63m, Peso aferido: 41,6 Kg (edema em MMII
3+/4+), Circunferência do Braço (CB) =18,0 cm (% de
adequação= 67,9; desnutrição grave), exame físico com
evidência de perda grave de gordura subcutânea e massa
muscula; Exames bioquímicos: hemoglobina: 7,31g/dL;
albumina: 1,6g/dL; PCR: 311,80mg/L. Considerando todos
os parâmetros citados, a paciente foi diagnosticada com
desnutrição grave. Resultados: M.S.P., sexo feminino, 23
anos, branca, natural de Maceió -AL, procedente de Rio
Largo-AL, diagnosticada com DC há 3 anos. Admitida no
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA

com quadro de vômitos e ausência de ingestão alimentar
durante 4 dias. Sem comorbidades e histórico de perda
32,8 Kg em um período de 3 anos, dor abdominal em
baixo ventre que irradia para todo abdome e amenorréia.
No 2º DIH, foi iniciada Nutrição Parenteral (NP) exclusiva,
com 15Kcal/Kg objetivando-se evitar síndrome de realimentação e 1g de proteína/Kg. No 3º DIH, associou-se dieta
por via oral (VO) líquida de prova, porém paciente apresentou distensão abdominal, retornando para NP exclusiva.
Apresentou aumento de edema MMII e MMSS, refletindo
aumento de peso. No 7º DIH foi realizada nova tentativa
de introdução de dieta VO, sem sucesso. Reestimou-se as
necessidades nutricionais (NN), a partir do peso “ideal” de
42,0 kg (30 - 35kcal/kg e 1,5 - 2g de proteína/kg). Paciente
piorou do quadro de dor abdominal difusa. E no 14° DIH,
optou-se pela realização de procedimento cirúrgico, sendo
esta submetida à laparotomia exploradora, com achado de
grandes coleções de conteúdo purulento em pelve, alças de
jejuno/íleo e cólon edemaciadas e distendidas. Foi realizada
drenagem e lavagem dos abscessos e ileostomia terminal em
alça direita. Após procedimento, paciente foi encaminhada
para unidade de terapia intensiva (UTI), permanecendo em
NP [(1459,2 Kcal (Kg/peso) e 55,3g de proteína (Kg/peso)].
No 1º DPO foi associada dieta VO líquida de prova, com
boa tolerância; e após 24 horas evoluída dieta para líquida
completa. Recebeu alta da UTI, no 3° DPO, e encaminhada
para clínica cirúrgica. No 5ºDPO a paciente evoluiu para
dieta VO líquida pastosa, com adição de suporte nutricional
oral (SNO) hipercalórica e hiperprotéica, evoluindo até
consistência branda, com característica, constipante, isenta
de lactose. Conclusão: A NP foi efetiva no pré-operatório
como estratégia para evitar maior comprometimento nutricional. Paciente segue estável, com melhora do edema e
boa recuperação clínico-nutricional.

EP249
TRANSPLANTE RIM-PÂNCREAS SIMULTÂNEO EM
PACIENTE DIABÉTICO: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1; FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1; LÍVIA TORRES MEDEIROS1; BRENDA DA SILVA BERNARDINO1; FÁBIA KARINE DE MOURA LOPES1;
THAÍS TRINDADE MENDONÇA1; ANA FILOMENA CAMACHO
SANTOS DALTRO2; PRISCILA TAUMATURGO HOLANDA MELO3.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 3. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: O diabetes mellitus (DM) consiste em um
distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, consequente da deficiência na produção de insulina
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ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, acarretando
em complicações em longo prazo. O DM é um dos principais
fatores de risco para doença renal crônica (DRC). Objetivo:
Relatar o caso de um paciente submetido ao Transplante
Rim-Pâncreas Simultâneo (TRPS) por DM tipo 1. Métodos:
Estudo de caso realizado com um paciente submetido ao
TRPS em um hospital universitário de Fortaleza-CE. As
informações foram obtidas por meio do prontuário, abordagem ao paciente, e avaliação antropométrica. Resultado:
Paciente L.V.C.L, sexo feminino, 34 anos, solteira, ensino
superior incompleto, católica e procedente da cidade de
Fortaleza-CE. Apresentou infecção do trato urinário aos 2,5
anos quando foi diagnosticada com DM1. Desde então, vem
com perda da função renal. Em 03/2015 iniciou episódios
de hipoglicemia, evoluindo em junho do mesmo ano com
hipercalemia e realizando primeira hemodiálise. Paciente
listada para o transplante no mesmo ano. Deu entrada no
ano de 2018 para realização do TRPS. Realizou-se triagem
de risco nutricional que evidenciou ausência de risco nutricional no momento da admissão. Em relação aos dados
antropométricos: P: 54,5 Kg, altura: 1,68m, IMC:19,32
Kg/m² (eutrofia), circunferência do braço (CB): 24,5 cm,
adequação da CB: 85,66% (desnutrição leve). Reavaliada
7 dias após admissão com redução de 1,8Kg (P: 52,7 kg),
IMC: 18,68 kg/m² (eutrófica), redução da CB de 0,5cm (CB:
24 cm) mantendo desnutrição leve. Os exames bioquímicos
revelaram: ureia: 101; creatinina: 3,9; amilase: 130; lipase:
83; potássio 5,1. A paciente durante a internação evoluiu
com quadro de diarreia e baixa aceitação da dieta hospitalar nas grandes refeições. Em relação à dietoterapia, a
paciente iniciou com dieta líquida restrita progredindo até
dieta branda, constipante, sem lactose e hipocalêmica com
suplementação hipercalórica. Recebeu alta 17 dias após o
transplante, com manutenção do estado nutricional e boa
aceitação da dieta proposta, bem como resolução das intercorrências e melhora discreta dos parâmetros bioquímicos.
Discussão: A DRC caracteriza-se por uma redução lenta
e progressiva da função renal e diversos estudos apontam
como as principais causas da DRC a hipertensão arterial
e o diabetes mellitus. Os exames bioquímicos indicavam
elevação de ureia e creatinina. As enzimas pancreáticas e
hepáticas estavam alteradas, comuns na fase imediata do
transplante. Com a intervenção dietoterápica, observouse melhora dos desfechos clínico e nutricional. Durante o
período de internação, não houve mudanças significativas
no estado nutricional da paciente, permanecendo limítrofe
para desnutrição. Diante disso, faz-se necessário um acompanhamento nutricional contínuo no pós transplante a fim
de evitar complicações futuras.

EP250
USO DE ANABOLIZANTES NAS DESORDENS
CATABÓLICAS

APRESENTADORES: MARINA REGUEIRA PITTA; FRANCIELE MACIEL
CAMPOS.

RENORBIO, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: Doenças inflamatórias intestinais são extremamente catabólicas em fase aguda e com frequência são
acompanhadas por quadros de desnutrição. A Doença de
Crohn (DC) é uma das integrantes desse grupo de patologias
e comumente evolui com carências nutricionais expressivas.
A recuperação do estado nutricional é uma tarefa complexa
e multimodal ainda com muitos desafios na prática diária.
Uma das estratégias ainda pouco empregadas, seria o uso
de fármacos anabolizantes para estímulo ao ganho muscular.
Objetivos: Relatamos o uso de éster de testosterona e
somatotropina como estratégia adjuvante para melhora
de estado nutricional de paciente gravemente desnutrido e
sarcopênico. Métodos: RPP, 32 anos, masculino, desnutrido
grave, portador de síndrome do intestino curto (SIC) secundária a múltiplas ressecções intestinais por complicações
da Doença de Crohn (DC). Em uso de nutrição parenteral
(NP) por possuir ileostomia de alto débito (4 litros ao dia)
e quadro disabsortivo. Mantido em regime hipercalórico e
hiperprotéico por NP, associado a ingesta oral com característica mínima em resíduos. Avaliação laboratorial prévia
evidenciava testosterona total e livre em terço inferior da
normalidade e deficiência de somatomedina - para faixa
etária. Optamos pelo uso de undecilato de testosterona
(250mg/ml - 4ml) por via intramuscular em dose única e
somatotropina (2mg ao dia - 6 vezes por semana) por via
subcutânea por 14 dias. Adicionalmente, o paciente recebeu
doses adicionais de zinco por via parenteral. Resultados:
Percebemos ganho de peso e massa muscular ao longo e
após o uso das medicações, além de adição em termos
de funcionalidade, disposição, apetite e humor. Apesar de
já mostrar níveis aumentados de ferritina - uma vez que
encontrava-se em agudização de doença, não evidenciamos
piora expressiva deste parâmetro, assim como não houve
intercorrências relatadas de qualquer natureza. Conclusões: A reversão de quadros graves de desnutrição é um
desafio constante na prática clínica. Embora ainda exista
muita resistência ao uso de anabolizantes nas condutas
para recuperação nutricional, percebemos que estes podem
ser aliados potentes em quadros catabólicos intensos e de
difícil condução - não apenas para o ganho de peso, mas
também em termos de ganho funcional e percepção mais
positiva de todo o processo.

EP251
VALORES DE HEMOGLOBINA GLICADA E SUA RELAÇÃO
COM A PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM
ADOLESCENTES DIABÉTICOS TIPO 1
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APRESENTADORES: TELMA SOUZA E SILVA GEBARA1; ANNIE ELISE
P DE MELO2; ANDRÉA TÁRZIA2; NATISSA DE OLIVEIRA RIBAS1;
FRANCIELE COUTINHO FRANÇA3.

1. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 3. FACULDADES
PEQUENO PRINCIPE, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O aumento da prevalência de obesidade na
população geral e o ganho de peso associado ao tratamento
intensivo com insulina podem resultar em uma nova situação
no DM1. Objetivo: Avaliar a ocorrência de excesso de peso
e obesidade em adolescentes portadores de diabetes tipo
1. Métodos: Pesquisa transversal, quantitativa, descritiva,
realizada com adolescentes de ambos os sexos, portadores
de diabetes tipo 1, participantes de um projeto de endocrinologia de uma faculdade de medicina de Curitiba- PR. Foram
coletados dados antropométricos: peso, altura, circunferência
abdominal e circunferência de braço, conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, (2009). A relação
dos resultados de hemoglobina glicada, foi fornecida pelos
próprios participantes, com valores considerados de acordo
com as referências da Associação Americana de Diabetes
(ADA), (2017). Foram considerados os resultados da média
dos três últimos exames de cada paciente. Houve coleta de
dados dietéticos a partir da aplicação de questionário de
frequência alimentar proposto por Furlan (2004). Resultados: Participaram da pesquisa 23 adolescentes com idades
entre 10 e 19 anos (M=14; ± 2,82), 56% do sexo masculino.
A média dos valores de hemoglobina glicada foi de 10,13 %
(±1,43). De acordo com as curvas de crescimento de IMC/
idade 15% dos adolescentes do sexo masculino e 40% do
sexo feminino, encontram-se com sobrepeso. Foi declarado
consumo diário de leite, queijos, carnes, ovos. A frequência
de consumo de vegetais foi de 2 a 4 vezes na semana,
semelhante à frequência de consumo de embutidos, doces,
salgadinhos e guloseimas, entre os meninos e as meninas.
Conclusão: O tratamento é um fator fundamental para
a redução da incidência de complicações no adolescente
diabético tipo I. Faz-se necessária a adesão a um padrão
alimentar ordenado, prática de atividade física e rigorosa
monitorização da dos níveis de glicemia.

EP252
A ADIPOSIDADE CORPORAL PODE ESTÁ ASSOCIADA
A PRESENÇA DE METÁSTASE NO DIAGNÓSTICO DE
PACIENTE ONCOLÓGICOS ?
APRESENTADORES: MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO1; DÉBORA
DAIANE DA SILVA1; ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES2;
ISLANNE LEAL MENDES1; RAISA DE OLIVEIRA SANTOS1; MARIA
DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS1; GILMARA PERES RODRIGUES1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.
Introdução: A obesidade abdominal tem oferecido maior
risco para saúde, quando associado a carcinogênese, o
excesso de peso promove alterações metabólicas e hormonais que favorecem desfechos negativos. Objetivo: Associar
parâmetros de adiposidade corporal com a presença de
metástase em pacientes oncológicos. Métodos: Estudo transversal, realizado com 34 pacientes oncológicos, ambos os
sexos, atendidas no ambulatório de um Hospital Universitário.
Foram avaliados peso (kg) e altura (m), utilizando balança
digital portátil e antropômetro graduado, para determinação
do estado nutricional através do índice de massa corporal
(IMC). Para avaliação da adiposidade realizou-se circunferência da cintura (CC) com auxílio de uma fita inelástica e a
partir disso foram calculados a relação cintura estatura (RCE)
e o índice de conicidade (ICON). A presença de metástases
foi obtida por meio de informações contidas dos prontuários.
Para análise estatística aplicou-se o teste Shapiro-Wilk para
normalidade dos dados e qui-quadrado para variáveis categóricas, com nível de significância de p< 0,05. A pesquisa
foi aprovada pela Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário (83129518.2.0000.8050) e todos os participantes assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 54,9
± 14,1 anos com predominância feminina (79,5%; n=27).
O carcinoma mamário foi o tumor mais prevalente (61,7%;
n=21), seguido dos cânceres de colo uterino (14,7%; n=5),
próstata (14,7%; n=5) e pulmão (8,8%; n=3). Observou-se
que a média do IMC foi 26,2 ± 4,5 kg/m² demonstrando
excesso de peso nessa população. Para a CC, RCE e ICON
a média foi respectivamente, 89,5 ± 11,6 cm; 0,57 ± 0,07
cm ;1,28 ± 0,09 o que evidencia, a presença de adiposidade
e disfunção abdominal e risco cardiometabólico. No entanto,
não foram observadas associações significativas entre CC,
RCE e ICON com a presença de metástase (p<0.05) e esses
resultados podem ter sido influenciados pelo tamanho amostral. Conclusão: Conclui-se que os pacientes oncológicos
possuem risco cardiometabólico, no entanto, não foram
encontrados associação dos parâmetros antropométricos
com a presença de metástase. Torna-se relevante o estudo
desses parâmetros de adiposidade corporal visto os riscos
esta estabelecidos na literatura.

EP253
A INFLUENCIA DA GLUTAMINA NA MUCOSITE EM
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
APRESENTADORES: ANDREA KAROLINE RAMOS CAMPOS; CARONE ALVES LIMA; JULIANA DAS CHAGAS BASTOS.

ESP, FORTALEZA - CE - BRASIL.
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Introdução: Uma das complicações que atingem grande
parte dos pacientes de cabeça e pescoço em tratamento de
radioterapia é a mucosite. Tal condição clínica interfere na
qualidade de vida afetando diretamente a alimentação e
contribuindo para declínio do estado nutricional. Objetivos:
Avaliar o impacto da suplementação oral de glutamina no
tratamento de mucosites em pacientes com câncer de cabeça
e pescoço. Métodos: Pesquisa qualitativa, descritiva do tipo
relato de experiência desenvolvido por nutricionistas no mês
de maio de 2019 em um Centro de Tratamento de Oncologia
em Fortaleza - CE. O estudo contou com a participação de 8
pacientes de ambos os sexos em tratamento de radioterapia
com idades entre 25 a 72 anos. Cada paciente recebeu
2 sachês de glutamina durante 7 dias e foram orientados
previamente quanto ao uso. O protocolo foi reaplicado com
intervalo de 7 dias. Resultados: Após o período de aplicação foi realizado a consulta nutricional onde foi possível
notar melhoras com relação aos sintomas e a alimentação.
Observou-se diminuição da inflamação oral e odinofagia,
bem como a amenização da sensação de ardência após
ingestão de líquidos. Consequentemente houve melhora na
ingestão alimentar e nas consistências dos alimentos ingeridos. Muitos pacientes por conta da condição atual precisam
alterar a textura original do alimento para facilitar a ingestão
dos mesmos, essas modificações impactam na perda de
nutrientes do alimento. Conclusão: Assim, a glutamina pode
contribuir para amenizar os sintomas de mucosite. Ademais,
cuidados com relação à prevenção da inflamação bucal
devem ser iniciado com medidas profiláticas.

EP254
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADO
DE UM PACIENTE COM CÂNCER DE LÍNGUA: RELATO DE
CASO
APRESENTADORES: GABRIELLA BEHRMANN BENTO ALMEIDA;
LUDMILA COSTA ALBUQUERQUE.

FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA (FAT), FEIRA DE SANTANA - BA BRASIL.
Introdução: O comprometimento do estado nutricional
está associado ao aumento da morbimortalidade no cancer,
principalmente daqueles que estão localizados na região
da cabeça e pescoço, como o de língua, já que estão diretamente ligados a sinais e sintomas que são influenciados
pela capacidade de ingestão alimentar. Objetivo: Relatar o
manejo nutricional individualizado, realizado em um paciente
com diagnóstico de câncer de língua. Métodos: Pesquisa
experimental, prospectiva, não controlada, do tipo estudo
de caso clinico, realizado com paciente oncológico atendido
em uma clínica escola, na cidade de Feira de Santana/BA,

encaminhado à avaliação nutricional pelo ambulatório de
cirurgia de cabeça e pescoço. Realizada anamnese que
abordou: histórico socioeconômico-cultural, familiar, clínico,
avaliação clínica nutricional e exames laboratoriais. Utilizados
para avaliação nutricional: IMC, Mini Avaliação Nutricional
(MAN), aferição de dobras, circunferências e impedância
bioelétrica (BIA). Após análise dos diagnósticos parciais foi
estabelecido diagnóstico e necessidades nutricionais. Resultados: Paciente sexo masculino, 75 anos de idade, cor negra,
traqueostomizado, diagnóstico de carcinoma epidermóide
moderadamente diferenciado de língua, com pelviglossomandibulectomia e esvaziamento cervical, pós-tratamento
radio e quimioterápico. Uso de sonda nasogástrica por 8
meses, sem troca do material durante esse período, e posterior
implantação de gastrostomia endoscópica percutânea. Perda
significativa de peso (9,3%) em 7 meses, IMC=17,48kg/m2,
MAN=18 pontos (risco de depleção nutricional, porém com
bom prognóstico para intervenção). Diagnóstico nutricional
de desnutrição moderada, segundo: dobra cutânea tricipital
(DCT)=9,0 mm, adequação da DCT=72,6, circunferência
de braço (CB)=22,5cm, adequação da CB=71,88%, circunferência muscular de braço (CMB)=19,67cm, adequação
da CMB=72,33%, circunferência da panturrilha=28,5cm,
ângulo de fase (AF)=4,2º. Cálculos de necessidades energéticas (NEE) com objetivos dietéticos iniciais de melhora
do quadro nutricional e da qualidade da alimentação via
Terapia Nutricional Enteral (TNE), com aporte calórico de
35kcal/kg (NEE=1925kcal/dia), dieta artesanal e industrializada, hiperproteica, normoglicídica e normolipídica, uso de
suplementação hiperproteica/hipercalórica, para promover a
recuperação do estado nutricional e melhora do prognóstico
clínico. Foram destacadas as vitaminas C, D, E, B12 e K; e
minerais Cálcio, Cobre, Ferro, Magnésio, Potássio, Selênio
e Zinco. Discussão: Déficit do estado nutricional juntamente
com a perda de massa magra pode estar diretamente relacionado ao aumento de fatores de co-morbidade, entre os
quais se destacam a redução da imunidade, aumento de
infecções, prejuízos nos processos de cicatrização e fraqueza
muscular. A intervenção nutricional realizada sofreu elevações
significativas, o que demonstra a relevância da TNE proporcionando uma melhora na qualidade de vida deste sujeito.

EP255
ACURÁCIA DA ESPESSURA DO MÚSCULO ADUTOR DO
POLEGAR E INDICADORES DE IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA
NA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PRÉ-OPERATÓRIA DE
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
APRESENTADORES: GABRIELLA BEHRMANN BENTO ALMEIDA1;
RAFAELA PATRICIA CARNEIRO DE ARAUJO1; NEYARA DOS SANTOS OLIVEIRA2; MARLUCE MATOS MACEDO2; JALYNE MALHEIRO
DA SILVA3; JOSÉ BESSA JÚNIOR2; TÉRCIO GUIMARÃES REIS2;
MÁRCIO CAMPOS OLIVEIRA2.
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1. FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA (FAT) / NÚCLEO DE PESQUISA EM
CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO (NUPESCAP), FEIRA DE SANTANA
- BA - BRASIL; 2. NÚCLEO DE PESQUISA EM CÂNCER DE CABEÇA
E PESCOÇO (NUPESCAP), FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL; 3. FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA (FAT), FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.

EP256
ADEQUAÇÃO CALÓRICA E PROTEICA DA DIETA ORAL E
PERDA DE PESO EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICA EM UM
HOSPITAL PÚBLICO TERCIÁRIO

Introdução: O câncer e a depleção nutricional têm um
impacto negativo nas funções orgânicas e estão associados
ao maior risco de complicações, tempo de internação, assim
como a pior qualidade de vida e prognóstico. Devido a sua
localização, o câncer de cabeça e pescoço (CCP) pode incluir
sinais e sintomas associados à ingestão de alimentos, levando
à desnutrição e ao aumento da morbimortalidade. Medidas
antropométricas e de impedancia bioelétrica (BIA) tem sido
objeto de investigação e propostos como ferramentas importantes no diagnóstico e seguimento destes pacientes. Objetivo: Avaliar a acuracia diagnostica da medida da espessura
do músculo adutor do polegar (EMAP) no diagnóstico de
desnutrição e sua correlação com Angulo de Fase (AF) e
Massa Magra (MM) em pacientes com neoplasias de CCP.
Métodos: Estudo prospectivo, com pacientes candidatos à
cirurgia como tratamento inicial de CCP, estadiamento clínico
T2 a T4, atendidos em uma unidade de alta complexidade em
oncologia em Feira de Santana/BA, entre novembro/2016 –
dezembro/2018. Foram coletados dados sócio-demográficos
e realizada avaliação nutricional antropométrica e por BIA.
Desnutrição foi definida como IMC como < 22 kg/m2 nos
sujeitos > 60 anos de idade, e < 20 kg/m2 naqueles < 60
anos. Nas comparações sujeitos com valores do EMAP <
13,1 mm foram considerados desnutridos. Aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de
Feira de Santana/BA, parecer nº 1.399.962. Resultados:
Foram 43 pacientes com idade de 64,6 ± 8,77 anos, 38
(88,%) do gênero masculino. Houve desnutrição em 27,9%
(12/43) dos sujeitos e não diferiu entre os gêneros. Os
valores médios observados foram: EMAP=9,74 ± 3,33 mm,
AF=6,01 ± 1,50º, MM=46,88 ± 8,97 kg. Considerando
o IMC como padrão-ouro, a EMAP com o cut-off de 13,1
mm demonstrou melhor acuracia diagnostica na detecçao
da desnutrição. Acuracia foi de 83,7% [72,7-94,8%] IC95%,
sensibilidade de 100% e especificdade de 77%. MM com
acuracia de 75,4% [60,3-90,1] IC95% foi discretamente
inferior enquanto o AF foi impreciso em identicar os desnutridos. Observou-se ainda correlação positiva dos valores do
EMAP com MM (r=0,286) p=0.048. Discussão: Os resultados demonstram a superioridade da EMAP na avaliação
do estado nutricional dos pacientes com CCP. A aferição
da EMAP é simples, rápida, de baixo custo e não invasiva.
A MM se mostrou útil na identificação dos desnutridos e
correlacionou-se fracamente com a EMAP, sugerindo-nos
que avaliam aspectos diferentes da desnutrição. A aferição
do AF não se mostrou útil na avaliação nutricional neste
subgrupo de pacientes.

APRESENTADORES: THAMIRES CABRAL DINIZ; AMANDA SILVA
FONTES; BRUNA DEL GUERRA DE CARVALHO; VERUSKA MAGALHÃES SCABIM; DENISE EVAZIAN; LIVIA MARIANO; MARINA
DE MATTOS NASCIMENTO; VANDERSON GERALDO ROCHA.

INSTITUTO CENTRAL - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO SP - BRASIL.
Introdução: O suporte nutricional inadequado aos indivíduos submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é considerado um fator de risco para pior
prognóstico. Objetivos: Avaliar a adequação nutricional
(AN) no momento da alta hospitalar e a perda de peso (PP)
durante a internação de pacientes submetidos ao TCTH no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Métodos: Trata-se de um
estudo observacional retrospectivo, com coleta de dados do
prontuário eletrônico da Unidade Clínica de Terapia Celular
no período de outubro de 2018 a fevereiro de 2019. A AN
na alta hospitalar foi calculada considerando a aceitação da
dieta e do suplemento nutricional oral (SNO) e as necessidades calórica (NC) e proteica (NP) determinadas individualmente pelo nutricionista responsável pelo atendimento. A PP
foi calculada como a diferença entre o peso na admissão e o
da alta hospitalar. Para análise estatística foi realizado o Teste
T de Student de amostras independentes não pareado para as
variáveis quantitativas. Para a associação da perda de peso
e a adequação nutricional, foi usado o teste qui-quadrado
categorizando as variáveis de porcentagem de PP como grave
para >2% em uma semana ou >5% em um mês (Blackburn,
Bistrian,1977) e adequação calórica e proteica >60%
das NN. Foi considerado nível de significância p<0,05.
As análises foram realizadas no software SPSS versão 23.
Resultados: A amostra foi composta por 31 pacientes com
idade média de 47,7 (±13,7) anos, 61% do sexo masculino.
Realizaram TCTH autólogo 84% dos pacientes. A média de
dias de internação foi maior no TCTH alogênico (19,7±3,3
vs 37,7±5,7; p=0,000). A enxertia neutrofílica ocorreu em
média após 13 dias (DP=3). Dos pacientes com PP durante a
internação (n=29), 32% apresentaram inadequação calórica
e 39% tinham inadequação proteica na alta. Os pacientes
que apresentaram maior PP foram àqueles que tiveram menor
adequação calórica (5±2,8 vs 3±2,4; p=0,058) e proteica
(5±3,3 vs 3±2,1; p=0,228). 12 pacientes com inadequação
nutricional, 58% apresentaram PP grave, em contrapartida
dos 19 com adequação às NN apenas 42% tiveram PP grave
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(p=0,378). Discussão: A maior parte da amostra apresentou
adequação calórica e proteica (>60% das NN) no momento
da alta hospitalar com SNO. Isso reflete a necessidade de
SNO após a alta. Durante a internação não houve diferença
significativa em relação a PP e AN, entretanto a média de PP
foi de 5kg para os pacientes que apresentaram AN <60%
das NC, correspondendo a 58% daqueles com PP grave. Os
regimes de condicionamento do TCTH provocam toxicidades
gastrointestinais, repercutindo na ingestão alimentar, gerando
déficits nutricionais e provocando alterações no estado nutricional. Dessa forma, a terapia nutricional visa minimizar tais
repercussões. Para isso, é fundamental a conscientização dos
pacientes e da equipe multidisciplinar quanto às estratégias
e benefícios da terapia nutricional durante o tratamento.

EP258
ANÁLISE DO ÂNGULO DE FASE COMO MARCADOR
PROGNÓSTICO EM PACIENTES CRÍTICOS ONCOLÓGICOS
APRESENTADORES: PANERA CHARNIOSKI DE ANDRADE; FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO JACQUES; MARINA LOPES;
CAMILA BRANDÃO POLAKOWSKI.

HOSPITAL ERASTO GAERTNER, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: Identificar pacientes com risco nutricional
em unidades de terapia intensiva (UTI) principalmente em
pacientes cirúrgicos é de suma importância para a prática
da terapia nutricional. Nesse sentido o ângulo de fase (AF)
e o cálculo do Ângulo de fase padronizado (AFP), podem
ter valor prognóstico no paciente grave. Objetivo: Avaliar
o estado nutricional e dados do AF e AFP como preditores
de morbidade e mortalidade em pacientes críticos com
câncer. Métodos: Estudo prospectivo, em adultos com
câncer submetidos à cirurgia eletiva, admitidos na UTI no
pós-operatório imediato. Foram submetidos à avaliação do
estado nutricional, impedância bioelétrica (BIA) em até 48h
após admissão na UTI, além de avaliação dos desfechos
clínicos em até 28 dias. Os dados foram submetidos à análise
estatística, sendo considerado o nível de significância de
p<0,05. Resultados: Foram avaliados 51 pacientes, média
de idade de 64±11anos, sexo masculino (66,7%). Os sítios
tumorais mais prevalentes foram colón (n= 15) e reto (n=
9), totalizando 47% da amostra total. A média do tempo de
internação foi de 9±8 dias, sendo o tempo de permanência
na UTI de 1±1 dia. O valor do APACHE II foi de 13±4,
SOFA 4±1,6 e dados do NUTRIC Score 3±1,2 revelaram
que 13,7% (n= 7) dos pacientes apresentaram alto risco
nutricional. A perda de peso grave prévia a internação foi
identificada em 35% (n= 18) dos casos. Os valores médios
de AF foram 4,48º±1,29º e AFP -1,93º±1,35º. A avaliação
ASG-PPP identificou que 58,8% da amostra apresentavam

algum grau de desnutrição demonstrando correlação positiva
com os pacientes em risco pelo AF e AFP. O AF e o AFP se
relacionaram de forma igualmente positiva com os escores
de gravidade clínica APACHE II e SOFA evidenciando que
pode ser válida a utilização dos escores de gravidade clínica
em conjunto ao AF e AFP para avaliação prognóstica em
UTI. A mediana de AF e AFP foram significativamente
menores entre o grupo que evoluiu a óbito 2,99º e -3,39º
respectivamente do que naqueles que sobreviveram com
resultados de AF e AFP 4,6º e -2,22º respectivamente. A taxa
de mortalidade foi de 5,9% (n= 3) no final do período do
estudo. Conclusão: Observou-se que os valores de AF e AFP
de risco foram menores nos pacientes em risco nutricional,
assim como foram identificados menores valores de AF e
AFP no grupo que evoluiu a óbito, ressaltando a hipótese
que uma redução nos valores de AF e AFP associou-se à
piores indicadores clínicos e prognósticos, uma vez que essas
condições estão associadas à piora do estado nutricional e
aumento da morbidade e mortalidade.

EP259
APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL-PPP EM
PACIENTE ONCOLÓGICO EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE UMA CLÍNICA PARTICULAR EM FEIRA DE
SANTANA - BAHIA
APRESENTADORES: RODOLFO RODRIGO GOMES CERQUEIRA1;
RENATA DE JESUS ALMEIDA CERQUEIRA2; RAISA FALCÃO SOUTO
DE JESUS3.

1. GRUPO DE APOIO NUTRICIONAL DE FEIRA DE SANTANA - GANFS, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL; 2. ASSISTE VIDA, FEIRA DE
SANTANA - BA - BRASIL; 3. HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE,
FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.
Introdução: A avaliação nutricional é um forte alicerce para
definição da terapia nutricional no paciente oncológico em
tratamento quimioterápico, primeiramente por se tratar de
uma terapia com relativa toxicidade e alto grau de manifestações inerentes ao próprio tratamento e ainda por representar
uma fase já descrita na literatura como um período onde
pode ocorrer alta taxa de perda de peso e necessidade de
manejo nutricional da sintomatologia. Uma das ferramentas
de triagem nutricional mais usada no mundo é a Avaliação
Subjetiva Global, (ASG) que inicialmente foi criada por Destky
para aplicação em pacientes cirúrgicos, entretando esta
ferramenta ganhou versões e dentre elas temos a ASG-PPP
(Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente), que
consiste numa ferramenta, tida como padrão ouro, em que
o paciente responde questões inerentes a alterações no peso
corporal total dentro dos últimos 6 meses, alterações no
consumo alimentar habitual, alteração no desenvolvimento
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de atividades laborais e por último e não menos importante
sintomatologia presente nas duas últimas semanas. Objetivo: Avaliar paciente em tratamento quimioterápico com a
ASG-PPP e obter a taxa de desnutrição total e identificar as
manifestações mais recorrentes dentre as sintomatologias.
Métodos: Aplicação da ASG-PPP quinzenalmente nos
pacientes em tratamento quimioterápico em ambulatório,
durante a infusão. Resultados: Foi encontrado uma taxa
de desnutrição relacionada à perda de peso pregressa e
depleção de massa muscular em 45% dos pacientes, valor
próximos aos descritos em literatura específica, as sintomatologia mais presente foram a náusea (58%) e a inapetência
(35%) justificadas pelo potencial de toxicidade dos protocolos
utilizados. Discussão: Estima-se que cerca de 10 a 20% dos
pacientes em tratamento oncológico morram por conta da
desnutrição a despeito da doença neoplásica. Há a necessidade do nutricionista evitar a desnutrição e lançar mão
de estratégas nutricionais para manejar a sintomatologia
associada. A utilização de gengibre, assim como algumas
medicações orexígenas podem auxiliar no combate a sintomalogia. O percentual de desnutrição na pesquisa não foi
tão elevada, talvez por se tratar de pacientes em clínica particular e que possivelmente tenham mais recursos finaiceiros
para os cuidados gerais e alimentação. Cabe novos estudos
envolvendo a temática para maior entendimento sobre as
sintomatologias as taxas epidemiológicas e o cuidado no
paciente em quimioterapia.

EP260
ASSITÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE COM LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA EM USO DE BLINATUMOMAB:
UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: LORENA LOBATO RODRIGUES DA CUNHA;
LILIANE DE CÁSSIA RAMOS DA SILVA; JOSE HENRIQUE SANTOS
SILVA.

ONCOLÓGICA DO BRASIL, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é uma
doença hematológica rara, agressiva, caracterizada pela
proliferação de células linfoides imaturas na medula óssea,
no sangue periférico e em outros órgãos. Atualmente o prognóstico é reservado em casos de refratariedade. O Blinatumomab é indicado como monoterapia para o tratamento de
LLAde células B precursoras, cromossomo Filadélfia positivo
(PH+), em recaída ou refratária. Objetivo: Relatar a assistência nutricional à uma paciente com LLA em uso de Blinatumomab em uma clínica oncológica da cidade de Belém.
Relato de Caso: SMA, 48 anos, feminino, diagnóstico de
LLA PH+, iniciou o tratamento quimioterápico em 2008 com
2 recaídas (2014 e 2017). Foi submetida a 2 transplantes de

medula óssea; o primeiro alogênico de não aparentado e o
segundo haploidêntico. Com remissão da doença em abril de
2019, iniciou Blinatumumab, que prevê 5 ciclos de 28 dias
e intervalo de 14 dias. O primeiro ciclo, realizado em um
Hospital em São Paulo, cursou com toxicidade neurológica
na forma de parestesias infraorais. O segundo ciclo iniciou
em um hospital em Belém, avaliado pela Nutricionista nas
primeiras 24 horas, que aplicou a Triagem Nutricional (NRS
2002) e o protocolo de acompanhamento nutricional institucionalizado que indicou risco nutricional apesar do apetite
preservado e o uso de 1 unidade de Terapia Nutricional Oral
(TNO) hipercalórica e hiperprotéica. Durante a internação a
paciente apresentou sintomas como: constipação intestinal,
diarréia devido o uso excessivo de laxantes; náusea, êmese,
mucosite grau 3, inapetência e recusa da alimentação hospitalar, ocasionando a perda de peso. Após a alta hospitalar,
foi proposto um plano alimentar, reforçada a suplementação
para assegurar o ganho de peso e orientações nutricionais
relacionadas às sintomatologias apresentadas. Cursou com
ganho de peso, melhora do apetite, da ingestão alimentar
e hídrica. Aderiu parcialmente à suplementação e o plano
alimentar prescritos. Permaneceram as queixas de mucosite, diarreia, náusea, êmese e surgiu parestesia oral. Com
suspeita de GVHD, diminuiu o apetite e a ingestão alimentar;
relatou cefaléia, sonolência excessiva, dores nas costas e
perda de peso. Conclusão: Ao final do acompanhamento foi
re triada, classificada com risco nutricional, segundo a NRS
2002, mas com ganho de 2 kg, reafirmando a importância e
eficiência do acompanhamento nutricional, do uso da Terapia
Nutricional Oral e manejo dos sintomas apresentados com
intuito de melhorar a qualidade de vida da paciente.

EP261
ASSOCIAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE FUNCIONAL E
O ESTADO MUSCULAR DE PACIENTES COM CÂNCER
GASTROINTESTINAIS
APRESENTADORES: DANIELA DE ALENCAR DA SILVA; CAMILA
PEREIRA DA COSTA; MYLENNE CARDIM FERREIRA; ANDRESSA DA
COSTA DO VALE; MARIA RITA FONSECA DIAS; RAYELLY CÍNTIA
ATAÍDE PALHETA; ROSILEIDE DE SOUZA TORRES.

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: Estudos sinalizam uma crescente incidência do
câncer nas próximas décadas e podem acarretar uma série
de alterações metabólicas gerando impacto significativo na
qualidade de vida. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar a associação entre capacidade funcional e estado
muscular em pacientes com câncer gastrointestinal em atendimento ambulatorial. Métodos: Estudo transversal realizado em um hospital de alta complexidade da Região Norte,
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foram avaliados indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico de câncer gastrointestinal, realizada após aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo nº 637.232.
Para avaliar a capacidade funcional e o estado muscular,
foi utilizada a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo
Paciente. As análises estatísticas foram realizadas com o
software BioEstat 5.0, nível de significância de 5%. A correlação linear entre a capacidade funcional e massa muscular
foi obtida por meio do cálculo do coeficiente de Pearson.
Resultados: Foram avaliados 48 pacientes, encontrando-se
uma prevalência de 54,17% de homens, com idade média
de 57,93±14,84 anos. Quanto às reservas de massa
muscular, observou-se que 72,92% apresentaram algum
déficit, sendo 22,92% déficit leve, 20,83% moderado e
29,17% grave. Em relação à capacidade funcional 56,25%
dos pacientes apresentaram alguma limitação e 12,50%
estavam acamados. Foi testada a associação entre capacidade funcional e déficits musculares globais. Os dados
apontam associação significativa entre menor capacidade
funcional e maior déficit de massa muscular (p=0,0001),
observando que, dentre aqueles pacientes que relataram
maiores limitações, 54,55% apresentaram déficit grave nas
reservas musculares. Discussão: A partir dos dados apresentados, observou-se que a perda de massa muscular se
associa a diminuição da capacidade funcional, refletindo
na pior qualidade de vida, sendo necessário a intervenção
nutricional precoce dos pacientes em risco ou desnutridos,
com objetivo de melhorar o prognóstico, prevenir deficiências nutricionais e perda de massa muscular.

EP262
ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E
MARCADORES IMUNOINFLAMATÓRIOS NA PREDIÇÃO
DE SOBREVIDA EM PACIENTES COM CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LARINGE
APRESENTADORES: LUANA DALBEM MURAD 1; CRISTIANE
D`ALMEIDA1; THAYS DE QUEIROZ SILVA2; ARTHUR ORLANDO
CORREA SCHILITHZ1; MARIANA DA COSTA MONTEIRO2; LEONARDO BORGES MURAD1; ELIANE FIALHO2.

1. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, RIO DE JANEIRO - RJ BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE
JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Os marcadores imunoinflamatórios e o estado
nutricional podem estar intimamente relacionados com o
prognóstico no carcinoma espinocelular (CEC) de laringe.
Além disso, a associação dessas variáveis poderia ajustar os
resultados e gerar uma predição de sobrevida com maior
precisão. Objetivo: Avaliar a influência do diagnóstico
nutricional sobre a predição de sobrevida gerado pelos

marcadores imunoinflamatórios em pacientes com CEC de
laringe. Métodos: Um estudo retrospectivo foi conduzido
em um centro de referência de tratamento oncológico com
pacientes com CEC de laringe no período de 05 anos (20072012). Foram coletados em prontuários físicos e eletrônicos,
dados socioeconômicos, antropométricos e hematológicos.
Os valores de linfócitos, neutrófilos, monócitos e plaquetas
foram analisados por tercis. O índice de massa corporal
(IMC) foi calculado e estratificado em: desnutridos e nãodesnutridos. A sobrevida foi estimada pelo método de KaplanMeyer. O valor p<0,05 foi considerado significativo (95%
CI). Resultados: A amostra apresentou alta prevalência do
sexo masculino (86,9%) e a mediana de idade foi de 61,2
(mín-máx. 41-88) anos. Na análise de sobrevida, a classificação do estado nutricional (log rank= 0,106) e os tercis de
neutrófilos (log rank= 0,115), monócitos (log rank= 0,631)
e plaquetas (log rank= 0,066) não apresentaram diferença
significativa na sobrevida global. Por outro lado, pacientes
na faixa do 3º tercil dos linfócitos demonstraram significativamente (log rank=0,008) maior sobrevida em comparação
com as faixas do 1º e 2º tercil. Entretanto, quando estratificado pela presença de desnutrição os pacientes na faixa
do 3º tercil não apresentaram maior sobrevida em comparação com os outros tercis (log rank>0,05). Os tercis de
neutrófilos (log rank=0,136), monócitos (log rank=0,677),
plaquetas (log rank=0,136) estratificados pela classificação
do estado nutricional não apresentaram alteração significativa nos resultados encontrados. Discussão: A análise
da amostra demonstrou que a estratificação por tercis de
neutrófilos, monócitos e plaquetas não foram determinantes
para a predição da sobrevida. Da mesma forma, o estado
nutricional não apresentou diferença significativa entre os
estratos desnutridos e não desnutridos. Entretanto, pacientes
com maiores valores de linfócitos séricos (3º tercil) obtiveram
valores significativos de sobrevida em comparação com os
tercis mais baixos. Esse resultado, contudo, pode ser ajustado
pela estratificação do estado nutricional. Pacientes com CEC
de laringe com altos níveis de linfócitos podem não possuir
melhor prognóstico, caso apresentem um quadro de desnutrição. Essa combinação de ferramentas, após confirmação
por estudos com números amostrais maiores e análises estatísticas completas, pode ter utilidade na clínica para decisão
terapêutica em pacientes com CEC de laringe.

EP263
AVALIAÇÃO DA ADESÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL
ORAL EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO
ONCOLÓGICO
APRESENTADORES: ANA PAULA BARRERE; PRISCILA ESCOBAR
ALBERNAZ; LUANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA; JULIANA MAYUMI IWAKURA; BÁRBARA VALENÇA CARALLI LEONCIO; BIANCA
LASELVA DE SÁ; FABIANA LUCIO; SILVIA MARIA FRAGA PIOVACARI.
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HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP BRASIL.
Introdução: Pacientes oncológicos podem apresentar
alterações do estado nutricional decorrente da própria
doença ou de terapias antineoplásicas. O aconselhamento
nutricional é a primeira via de escolha, entretanto, na
impossibilidade em atingir as necessidades nutricionais,
a terapia nutricional será recomendada Sabe-se que a
adesão ao suplemento nutricional oral depende, além da
condição clínica do paciente e do tratamento oncológico
proposto, também de características sensoriais do produto,
como odor, sabor e textura. Objetivo: identificar fatores
que podem impactar na adesão da TNO nesta população. Material e Métodos: foi realizado um estudo prospectivo em hospital terciário particular, em São Paulo com
pacientes oncológicos em unidade de internação. Todos
os pacientes seguiam com dieta via oral exclusiva e apresentavam indicação de terapia nutricional oral. A pesquisa
foi realizada através de um questionário com 13 perguntas
qualitativas (questões relacionadas a sabor, temperatura,
modo de apresentação dos suplementos dentre outros), no
período de julho de 2016 a setembro de 2017, no segundo
e quinto dia após o inicio da suplementação nutricional
oral. Os critérios de exclusão foram pacientes que não
estavam em tratamento oncológico e que não possuíam
indicação da terapia nutricional oral. Resultados: 55
pacientes adultos participaram do estudo (idade entre 18
a 95 anos) sendo 54% do sexo masculino, em quimioterapia (76%), cirurgia (9%) e transplante de células tronco
hematopoiéticas (15%). Dos pacientes entrevistados, 60%
já utilizavam suplemento nutricional oral, sendo que 17%
consumiram suplemento por mais de 30 dias e em média
55% utilizaram 1x ao dia. No que se refere ao motivo da
prescrição do suplemento, 43% dos pacientes utilizavam
devido a aceitação via oral estar < 60-75% das necessidades nutricionais. Em relação aos fatores que impactaram
na baixa adesão, 17% não consumiram por náuseas,
vômitos e sensação de plenitude gástrica, 26% rejeitaram
o suplemento devido ao sabor. De acordo com o estudo,
foi identificado que 39% dos pacientes apresentaram
preferência pelo sabor salgado e 33% pelo sabor doce
(26% referiram gostar do sabor chocolate). Os pacientes
relataram preferir suplemento na forma líquida (56%), 32%
adicionado em outras preparações, 25% em preparações
quentes. Conclusão: Verificou-se que mais da metade
dos pacientes recebiam TNO e que muitos não aderiram
devido aos eventos adversos ou ao sabor do produto. Os
resultados encontrados sugerem a necessidade em adaptar
a oferta de suplementos nutricionais (apresentação, temperatura, preparações) para auxiliar na melhor aceitação do
produto e consequentemente ajudar na recuperação e na
melhora do estado nutricional.

EP264
AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO
DO INDICADOR DE QUALIDADE DE INCIDÊNCIA DE
INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA À
NUTRIÇÃO PARENTERAL
APRESENTADORES: GISLAINE APARECIDA OZORIO1; BEATRIZ
PEREIRA PANCOTTO2; LIA MARA KAUCHI RIBEIRO2; DANIELA
BISPO2; SABRINA SEGATTO VALADARES GOASTICO2; RAQUEL
KEIKO DE LUCA ITO2; EDSON ABDALA2; DAN L. WAITZBERG2.

1. INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO -ICESP, SÃO
PAULO - SP - BRASIL; 2. ICESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Os Indicadores de qualidade em terapia nutricional são ferramentas importantes para identificar, monitorar
e avaliar, visando maior controle de qualidade e, quando
necessário, o planejamento de ações corretivas. Objetivo:
Avaliar o impacto dos planos de ação sobre os resultados
obtidos após a implementação do indicador de incidência
de infecção de corrente sanguínea (ICS) associada à nutrição
parenteral (NP). Métodos: O Serviço de Infecção de Controle
Hospitalar (SCIH) realiza, desde Setembro de 2015, o monitoramento da incidência de ICS em pacientes com CVC em
uso de NP, e em Janeiro de 2016 foi implantado o indicador
de qualidade. A coleta de dados é realizada no Excel pela
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), e
compartilhada com o SCIH que procede à investigação dos
casos, incluindo data da infecção, microrganismos, sítio de
inserção e cálculo da densidade de incidência de ICS por
1000 CVC-NP/dia. Resultados: No período de Setembro
de 2015 a Dezembro de 2017, 855 pacientes receberam
NP, sendo que 50 apresentaram ICS-NP. Entre Setembro e
Dezembro de 2015, houve 123 pacientes com CVC-NP, e 13
registros de ICS, correspondendo à densidade de 8,9 ICS por
1000 CVC-NP/dia. Foram aplicados planos de ação, como
a estratificação das unidades de internação, padronização
de bomba de infusão, auditoria dos dispositivos invasivos e
notificação de ocorrências, resultando então em uma queda
na densidade. No ano de 2016, dos 333 pacientes com
CVC-NP, 22 apresentaram ICS – 6,3 ICS por 1000 CVC-NP/
dia. Em 2017 houve um aumento para 399 pacientes com
CVC-NP, e 14 casos de ICS. Foram executados treinamentos
pela equipe de terapia intravenosa e a validação do procedimento de curativo do cateter central, resultando em menor
densidade com 3,6 ICS por 1000 CVC-NP/dia. Em 2016
ocorreu a estratificação em Unidades de Terapia Intensiva
(9° e 10° andar) e Internação (clínica, cirúrgica e hematológica). Em 2016 a UTI 9° andar apresentou uma densidade
de 6,8 ICS por 1000 CVC-NP/dia, e em 2017 6,4 ICS por
1000 CVC-NP/dia. Na UTI 10° andar, a densidade foi de
5,9 ICS por 1000 CVC-NP/dia em 2016 e 2,4 ICS por 1000
CVC-NP/dia em 2017. Na internação cirúrgica, ocorreu em
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2016 a maior densidade 7,3 ICS por 1000 CVC-NP/dia.
Treinamentos em equipes do Centro Cirúrgico em relação
ao curativo no pós-operatório imediato e cuidados na
manipulação do CVC e da NP foram realizados, permitindo
em 2017 a queda para 4,1 ICS por 1000 CVC-NP/dia. As
menores taxas estavam presentes na internação clínica, com
2,2 ICS por 1000 CVC-NP/dia em 2016 e nenhum registro
em 2017. Não foram identificadas infecções ICS-NP na
unidade hematológica, devido ao pequeno número de NP.
Conclusão: Após a implementação de planos de ação nos
anos de 2015, 2016 e 2017, foi possível verificar um importante impacto na redução da incidência de ICS associada
ao CVC em pacientes com NP. Ocorreu entre os anos um
aumento no número de pacientes em NP, no entanto houve
redução dos casos de ICS.

EP265
AVALIAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO PROTEICA EM
SUPLEMENTOS EM PÓ SEM SABOR EM TEMPERATURA
AMBIENTE E AQUECIDOS A 90º E 180º C
APRESENTADORES: LIDIANE PEREIRA MAGALHÃES1; JULIA DE
CASTRO QUERIDO1; MAYARA FREITAS DE OLIVEIRA1; NATHALIA
SOARES MACHADO1; JANAÍNA GOMES SOUZA FERREIRA2;
LUCIANA PELLEGRINI PISANI2.

1. UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. UNIFESP, SANTOS - SP
- BRASIL.
Introdução: Pacientes oncológicos são suscetíveis a risco
nutricional constante devido a presença da doença em si
e pelos tratamentos propostos, como cirurgias, quimioterapia, radioterapia entre outros, aplicados isoladamente ou
associados. Estes provocam diversos efeitos colaterais que
prejudicam a ingestão adequada de alimentos, o que pode
aumentar o déficit nutricional. Os suplementos industrializados são frequentemente prescritos como estratégia para
amenizar este risco, entretanto, comumente o paciente se
queixa da alteração do sabor e aparência do alimento com
a inserção do suplemento em pó sem sabor após o preparo.
Objetivos: Realização da avaliação da composição proteica
de suplementos em pó sem sabor em temperatura ambiente e
verificação de possíveis alterações após aquecimento a 90º e
180ºC. Métodos: As três marcas de suplemento em pó sem
sabor, disponíveis no mercado atualmente, foram avaliadas
individualmente, não adicionadas a outros alimentos, quanto
a sua composição proteica em temperatura ambiente, e
submetidas a aquecimento em forno combinado a 90 ºC
e a 180 ºC, e submetidos ao método micro Kjeldahl no
laboratório de Bromatologia da UNIFESP. Resultados: O
cálculo inicial baseou-se nos valores indicados nos rótulos
dos produtos, comparados aos valores obtidos em análise

bromatológica. Nos três produtos, quando atingiram 90 ºC,
percebeu-se leve alteração na coloração, ficando amarelada,
e aos 180 °C houve escurecimento significativo na superfície,
foi feita a homogeneização do Material e em seguida submetidos a análise bromatológica. Em relação aos produtos em
temperatura ambiente, não se encontrou diferença quanto
a composição informada pelos três fabricantes. Percebeuse que não houve perda da quantidade de proteína em
nenhum suplemento analisado após o aquecimento a 90°C
ou a 180°C. Discussão: A orientação fornecida pelos fabricantes é de evitar o aquecimento de suplementos, entretanto,
buscando uma nova alternativa de indicação, procuramos
verificar se haveria perda proteica com o aquecimento, simulando a cocção em panelas (aproximadamente 90°C) ou em
fornos (aproximadamente 180°C). Não houve o registro de
perda deste nutriente, provavelmente ocorreu a desnaturação
das estruturas químicas, entretanto, este fenômeno pode
beneficiar a digestibilidade das mesmas, podendo ser uma
alternativa de uso para inserção no preparo de alimentos,
considerando o acréscimo proteico que acumulariam. O
uso de suplementos no momento do preparo “mascara” a
presença destes no alimento, e pode favorecer a aceitação
por parte do paciente.

EP266
AVALIAÇÃO DA TRIAGEM NUTRICIONAL E DOS MARCADORES INFLAMATÓRIOS COMO INDICADORES PROGNÓSTICOS PARA DELIBERAÇÃO DE CUIDADO PALIATIVO
EXCLUSIVO EM PACIENTES COM CÂNCER COLORRETAL
APRESENTADORES: THIAGO HUAYTALLA SILVA1; KARLA SANTOS DA COSTA ROSA2; CRISTIANE D`ALMEIDA2; LIVIA COSTA
DE OLIVEIRA2; LEONARDO BORGES MURAD2; WILZA ARANTES
FERREIRA PERES3.

1. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER / UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO
- RJ - BRASIL.
Introdução: O câncer colorretal (CCR) é um problema de
saúde pública mundial, com mais de 1,2 milhão casos incidentes anuais, frequentemente diagnosticados em estágio
avançado. Na doença avançada, quando as terapêuticas
curativas perdem sua efetividade, os cuidados paliativos
adquirem maior relevância. Os cuidados paliativos têm por
objetivo minimizar o sofrimento de pacientes com doenças
incuráveis, melhorando a qualidade de vida dos pacientes
e seus familiares. Para tal, é de suma importância a determinação de fatores que auxiliem na identificação e classificação clínica desse grupo. Objetivo: Identificar os fatores
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associados ao encaminhamento de pacientes com câncer
colorretal (CCR) para uma Unidade de Cuidados Paliativos
(UCP). Métodos: Estudo de coorte retrospectivo aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com pacientes com CCR
atendidos em uma Unidade Hospitalar, de ambos os sexos,
≥20 anos. Os dados foram extraídos dos prontuários de
pacientes em fase de pré-tratamento entre Janeiro/2008 e
Agosto/2014. O desfecho foi o encaminhamento para a
UCP em até 5 anos. As variáveis independentes foram: sociodemográficas, clínicas, nutricionais e laboratoriais. Foram
realizadas análises de regressão logística e de Cox, nas quais
foram estimados valores de odds ratio (OR) e hazard ratio
(HR) e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%.
As análises foram realizadas no STATA 13.0. Resultados:
Foram avaliados 415 pacientes, com média de idade de 62,5
(±12,2) anos, predomínio do gênero masculino (50,8%) e
estadiamento III e IV (92,6%). De acordo com a Avaliação
Subjetiva Global Produzida Pelo Próprio Paciente (ASG-PPP),
houve expressiva incidência de desnutrição (57,3%), prévia
ao início do tratamento oncológico. Cento e um pacientes
(24,3%) foram encaminhados para a UCP após 16,3 (IQR:
7,2-33,5) meses. Em nosso modelo múltiplo, pacientes com o
sítio neoplásico na região do cólon (OR: 0,32; IC 95%: 0,160,63) apresentaram chances reduzidas de encaminhamento
para a UCP. Por outro lado, o estadiamento tumoral III e IV
(OR: 2,85; IC 95%: 1,45-5,62) e a razão plaqueta-linfócito
>150 (OR: 1,43; IC 95%: 1,12-3,35) foram associados ao
aumento das chances para esta nova estratégia de cuidado.
Ademais, maiores níveis séricos linfócitos (HR: 0,99; IC 95%:
0,98-0,99) e de albumina (HR: 0,55; IC 95%: 0,32-0,95)
foram fatores protetores da deliberação dessa modalidade
de cuidado em até 5 anos. Discussão: O sítio neoplásico
em região de reto e ânus, estágio avançado da doença e
inflamação sistêmica, mesmo em fase de pré-tratamento
oncológico, foram fatores associados ao encaminhamento
de pacientes com CCR para a UCP. A ASG-PPP, apesar
de apontar grande incidência de desnutrição prévia ao
tratamento oncolgócio, não apresentou significância na
deliberação para a UCP. Esses resultados podem ser úteis
na escolha do método de avaliação mais adequado, com
facilidades metodológicas e que possa ser incorporado na
rotina da assistência oncológica.

EP267
AVALIAÇÃO DE SARCOPENIA E FUNCIONALIDADE EM
PACIENTES PORTADORES DE NEOPLASIA DE RETO EM
RADIOTERAPIA
APRESENTADORES: BÁRBARA VALENÇA CARALLI LEONCIO1; ANA
PAULA BARRERE1; SILVIA MARIA FRAGA PIOVACARI1; CAROLINA
SANTOS MORENO1; SABRINA ROSA LIMA MATOS1; THAISA DE
ASSIS2; DIOGO TOLEDO1; ISABEL ORDÁLIA RIBEIRO DE CASTRO1.

1. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP
- BRASIL.
Introdução: A sarcopenia é uma síndrome caracterizada por
perda progressiva de massa muscular associada ao comprometimento da função muscular. Nos últimos anos, o interesse
da comunidade científica em detectar a sarcopenia e seus
desfechos no paciente oncológico aumentou, pois sabe-se
que esta condição é fator prognóstico para complicações
em seu tratamento. Objetivo: identificar a prevalência de
sarcopenia nos pacientes com neoplasia maligna do reto em
radioterapia e relaciona-la com os graus de toxicidade apresentados ao término do tratamento. Métodos: Foi realizado
estudo descritivo transversal com 29 pacientes portadores de
neoplasia maligna do reto, no período de março a setembro
de 2018, atendidos no ambulatório de Radioterapia de um
hospital terciário particular. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética. Foram incluídos pacientes com idade igual
ou superior a 18 anos, que estavam no início do protocolo
de radioterapia, que possuíam tomografia de abdômen em
região de terceira vértebra lombar (L3), aptos aos testes de
marcha. Os dados a serem avaliados foram peso corporal,
massa muscular através de imagem de tomografia, força de
preensão palmar, circunferência de panturrilha, velocidade
de marcha. Além disso foram aplicados questionário de
triagem para sarcopenia (Sarc-F). Resultados: de acordo
com o IMC para adultos e idosos, 48,3% dos pacientes
encontravam-se eutróficos e apenas 3% apresentavam baixo
peso ou algum grau de desnutrição. 13,8% dos pacientes
apresentaram circunferência da panturrilha abaixo dos
parâmetros de normalidade (menor que 31 cm). A força de
preensão palmar associou-se significativamente à chance
de apresentar sarcopenia, a cada aumento de 1 unidade
da força de preensão palmar estimou-se redução de 21%
(1 – 0,79) na chance de apresentar sarcopenia. Cerca de
20,7% dos pacientes avaliados apresentaram algum grau
de sarcopenia. Houve relação significativa entre força de
preensão palmar e a presença de sarcopenia, assim como
associação entre sarcopenia e idade, sendo que os idosos
apresentaram menor força de preensão palmar, IMC e peso
corporal.  A prevalência aparente de sarcopenia foi de 7%
(calculada segundo o SARC-F). A sensibilidade do SARC-F
foi de 17% e a especificidade foi de 100%. Dentre os 11
indivíduos com baixa muscularidade, 18,2% não finalizou
o tratamento e a maioria (63,6%) apresentou toxicidade.
A toxicidade do tratamento oncológico esteve presente em
62,1%, sendo que a maior parte não eram sarcopênicos
(76,5%). A diarreia esteve presente em aproximadamente
44% da amostra, principalmente a de grau 1 e a fadiga em
48%, principalmente a de grau 1. Todos os pacientes apresentaram teste de marcha acima de 0,8m/s. Conclusão: a
prevalência de sarcopenia encontrada foi condizente com a
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literatura atual, e apresentou relação significativa com força
de preensão palmar. Necessários mais estudos para melhor
estabelecer a relação entre a sarcopenia prévia ao tratamento
oncológico e à toxicidade.

EP268
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E COMORBIDADES EM PACIENTES COM MILOMA MÚLTIPLO EM UMA
CLÍNICA ONCOLÓGICA EM BELÉM-PA
APRESENTADORES: DAYANE DE ARAÚJO MOYSÉS; LORENA
LOBATO RODRIGUES DA CUNHA; LILIANE DE CÁSSIA RAMOS
DA SILVA.

ONCOLÓGICA DO BRASIL, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: O Mieloma Múltiplo é um tipo de câncer hematológico que pode causar diversas alterações a nível tecidual,
podendo acarretar anemia, hipercalcemia, insuficiência renal
e lesões osteolíticas. A nutrição contribui para amenizar os
efeitos adversos do tratamento e possíveis complicações
relacionadas às comorbidades existentes. Objetivo: Avaliar
o estado nutricional e as comorbidades em pacientes com
Mieloma Múltiplo no início do tratamento quimioterápico.
Métodos: Estudo transversal, descritivo. A amostra foi
composta por 12 pacientes, de ambos os sexos, adultos e
idosos, acompanhados de janeiro a junho de 2019, em
primeira consulta nutricional, atendidos em uma clínica
de referência em tratamento oncológico em Belém-PA.
Aplicou-se a Triagem Nutricional através da NRS-2002
(Nutritional Risk Screening), seguido do protocolo de atendimento institucionalizado, utilizado pelo setor de nutrição.
Foram coletadas informações sobre: sexo, idade, tipo de
câncer, comorbidades, sintomalogia e avaliação nutricional.
Resultados: A média de idade foi de 63,25, com desvio
padrão ± (52-80 anos), sendo 75% dos pacientes idosos,
com prevalência de 58% do sexo feminino. Segundo a
NRS-2002, 75% estavam sem risco nutricional. Nos idosos
55,5% estavam acima do peso, enquanto que os adultos
obesos representavam 66,6% da amostra. Quanto as
comorbidades, a prevalência foi de HAS 33,3%, seguido
de HAS/DM e HAS/DRC, com 16,6% respectivamente.
Conclusão: As comorbidades pioram o prognóstico e
influenciam os desfechos clínicos, sendo assim, a intervenção nutricional fator determinante na melhora da
qualidade de vida, na prevenção de complicações durante
o tratamento, visando aumentar a sobrevida do paciente.

EP269
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E SUA RELAÇÃO
COM A DOR EM PACIENTES COM NEOPLASIA PULMONAR
INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA

APRESENTADORES: IANA NOCRATO GALENO1; YARA BRAIDE
CARNEIRO1; ARMÊNIA UCHÔA DE MESQUITA2.

1. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Câncer é a designação geral dado a um aglomerado de mais de 100 doenças, que tem em conjunto o
desenvolvimento descontrolado e desordenado de células,
que podem vir a invadir outros órgãos e tecidos próximos.
Após a instalação do câncer no organismo, o mesmo poderá
interferir no estado nutricional do paciente, podendo vir a
provocar perda de peso, anorexia, alterações do paladar,
mal-estar e depressão. Objetivos: Relacionar a ingestão
alimentar e o estado nutricional com a presença de dor em
pacientes diagnosticados com câncer de pulmão. Métodos:
Estudo observacional, quantitativo, de desenho transversal e
analítico com 79 indivíduos, de ambos os sexos, com idade
entre 18 e 80 anos, diagnosticados com câncer de pulmão,
sendo atendidos no Hospital Dr. Carlos Alberto Gomes.
Os parâmetros antropométricos avaliados foram o peso,
altura, circunferência do braço, circunferência muscular
do braço e dobra cutânea triciptal. Foram utilizados como
instrumentos para coleta de dados, um inquérito criado pelas
pesquisadoras e uma escala de dor, proposto pela Sociedade
Brasileira. Resultados: Entre os 79 pacientes avaliados,
48,1% eram do sexo masculino e 51,9% do sexo feminino,
com média de idade de 59 anos, 48,1% dos pacientes eram
fumantes, 30% eram ex-fumantes e 11% nunca haviam
fumado. Observou-se que há relação linear estatisticamente
significativa entre a escala de dor e a ingestão alimentar
(p=0,008), mostrando que há um número consideravelmente
maior de pacientes com ingestão alimentar mais baixa à
medida que se aumenta a escala de dor. Discussão: Um
estudo realizado por Silvia et al. 15 mostram dados encontrados onde não há uma relação direta entre a presença de
dor e a perda de peso, contudo, dentre os indivíduos que
apresentaram perda ponderal, 60% relataram redução na
ingestão alimentar. Isto é, quando associadas à diminuição
da ingestão alimentar e a presença de dor, obteve-se 74%
dos pacientes, evidenciando que existe uma relação entre
elas (p=0,00). O presente trabalho revelou dados de extrema
relevância no cenário de pacientes hospitalizados, que
relatam sentir dor e referem uma diminuição do consumo
alimentar. Dos 79 pacientes iniciais, 55 (69,62%) relataram,
através da tabela da Sociedade Brasileira, sentir dores que
variavam numa escala de 1 a 10, e uma ingestão alimentar
menor do que as suas necessidades diárias, que variavam
de 25% a 95%, comprovando a existência da relação entre
dor e consumo alimentar (p=0,008). Conclui-se que há
uma relação entre a dor e a baixa ingestão alimentar na
população estudada, sendo reforçada a importância e a
necessidade de um cuidado nutricional primordial.
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EP270
AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL E DA PORCENTAGEM DE PERDA DE PESO EM PACIENTES COM CÂNCER
NO SISTEMA DIGESTIVO.

EP271
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM CÂNCER
GASTROINTESTINAL EM TRATAMENTO AMBULATORIAL
DE QUIMIOTERAPIA

APRESENTADORES: LORENA LOBATO RODRIGUES DA CUNHA;
LILIANE DE CÁSSIA RAMOS DA SILVA; DAYANE DE ARAÚJO
MOYSÉS.

APRESENTADORES: NAIR LUFT1; TANARA VANZ2.

ONCOLÓGICA DO BRASIL, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é comumente relatada em
pacientes oncológicos e sua gravidade varia conforme o
tipo e localização tumoral, sendo um indicador de mau
prognóstico. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional e a
porcentagem da perda de peso em pacientes com câncer
do sistema digestivo. Métodos: Estudo transversal, descritivo, realizado com 102 pacientes, de ambos os sexos,
maiores de 18 anos, com câncer no sistema digestivo
(esôfago, estômago, intestino, retroperitônio, pâncreas,
vias biliares e fígado) em uma clínica de tratamento oncológico em Belém-PA. Foi realizada uma triagem nutricional
através da aplicação do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS-2002) e do protocolo de avaliação nutricional
institucionalizado, coletou- se dados como: sexo, idade,
localização do tumor, comorbidades, funcionamento
intestinal, hábitos alimentares, antropometria, semiologia,
sintomatologia e realizada a avaliação nutricional, com o
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e o Percentual
de Perda de Peso (%PP). Resultados: Foram avaliados 102
pacientes, sendo 66 idosos (64,7%) e 36 adultos (35,3%);
com predominância de 56 pacientes do sexo masculino
(54,9%). Em relação ao IMC, 9 pacientes adultos apresentavam desnutrição (25,7%). Nos idosos esse número
subia para 25 pacientes desnutridos (37,3%). Quando
avaliados pela NRS-2002, 60 pacientes apresentavam
risco nutricional (58,8%), sendo mais freqüente em câncer
gástricos 24,5% (n=25), seguido dos intestinais (colón e
reto) 19,6% (n=20) e câncer hepático 8,3% (n=5). O
%PP foi de 47,1% para perda de peso grave (> 10%)
e 18,63% para perda de peso moderada. Conclusão:
Pode-se observar que a perda de peso em pacientes
com câncer no sistema digestivo é expressiva, sendo a
intervenção nutricional adequada, a forma de assegurar
a recuperação e/ou manutenção do estado nutricional
e que conseqüentemente ajude a minimizar sintomas ou
efeitos colaterais decorridos do tratamento oncológico.
O acompanhamento nutricional adequado do paciente é
essencial para uma melhora do prognóstico, assim como
a melhora da qualidade de vida do indivíduo, se tornando
um coadjuvante do tratamento.

1. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
2. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO RS - BRASIL.
Introdução: O câncer é a segunda maior causa de morte
na população mundial, sendo um importante problema de
saúde pública. A desnutrição é o diagnóstico secundário mais
comum em pacientes com câncer e a identificação precoce
permite melhor prognostico e qualidade de vida destes indivíduos. Objetivo: avaliar o estado nutricional de pacientes
com câncer gastrointestinal em tratamento ambulatorial
quimioterapia. Métodos: Estudo transversal com pacientes
de ambos os sexos, adultos e idosos com o diagnóstico de
câncer gastrointestinal submetidos ao tratamento de quimioterapia, em um ambulatório do Hospital de Clinicas de Passo
Fundo, entre junho e julho de 2018. A avaliação nutricional
foi realizada pela Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo
Próprio Paciente, percentual de perda de peso dos últimos
30 dias e dos últimos 6 meses, sendo detido ainda informações da presença de sintomas gastrointestinais. Resultados:
Foram avaliados 35 pacientes, a maioria do sexo masculino
51,4%, com média de idade de 60±12,7 anos. Notou-se
prevalência de desnutrição em 80% (28) dos pacientes. Já
em relação ao percentual de perda de peso houve prevalência de perda significativa de peso no último mês 74,3% e
perda grave nos últimos 6 meses 54,3% quanto aos sintomas
gastrointestinais verificou-se que a xerostomia e alteração do
paladar foram os sintomas mais prevalentes. Conclusão:
Diante dos achados verificou-se prevalência de desnutrição
e sintomas associados ao tratamento quimioterápico, reforçando a importância de uma intervenção nutricional precoce.

EP272
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA ACOMPANHADOS EM UM AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA
PRIVADO
APRESENTADORES: VANESSA DA SILVA ALVES1; JALILA DE SOUZA
ABDEL HAMID1; CAMILA BELTRAME BECKER VERONE1; TATIANE
ROXO FRAGA1; MARINA LUIZE BACK2; ETIELLE PEREIRA SONAGLIO1; PAULA ELISA DE OLIVEIRA1.

1. HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL;
2. HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE - MS - BRASIL.
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Introdução: A desnutrição é um achado comum em
pacientes com câncer realizando quimioterapia e radioterapia. Por outro lado, estudos têm demonstrado aumento
da prevalência de excesso peso. Essas alterações do estado
nutricional estão relacionadas ao aumento da morbidade,
mortalidade, diminuição da resposta e tolerância ao
tratamento, maiores custos, redução da sobrevida e piora
da qualidade de vida. Objetivos: Descrever o estado
nutricional de pacientes com câncer em radioterapia e
quimioterapia acompanhados em um centro de oncologia
ambulatorial privado da região Sul do Brasil. Métodos: Foi
realizado estudo transversal, incluindo todos os pacientes
adultos com diagnóstico de câncer submetidos à quimioterapia e radioterapia. Foram coletados dos prontuários:
idade, sexo, diagnóstico, tipo de tratamento, porcentual de
perda de peso não intencional, índice de massa corporal
(IMC) e Avaliação Subjetiva Global (ASG). O projeto foi
previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da instituição e Plataforma Brasil, além de ter seguido
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa
envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/12 do CNS).
Resultados: Foram avaliados 109 pacientes nos meses
de junho e julho de 2019, sendo 57% (n=62) do sexo
feminino, com idade média de 66±20,4 anos e diagnósticos: 21%(n=23) trato gastrintestinal, 18,3% (n=20)
hematológico, 14,7%(n=16) urológico, 14%(n=15)
mama, 10% (n=11) cabeça e pescoço 9,2% (n=10) ginecológico, 6,4% (n=7) sistema nervoso central, 5,5%(n=6)
pulmão e 0,9% (n=1) melanoma. Quanto ao tratamento,
62% (n=68) estavam em quimioterapia, 27% (n=29) em
radioterapia e 11% (n=12) em quimio e radioterapia
concomitante. A perda de peso não intencional ocorreu
em 50,5% (n=55) dos pacientes, sendo 30% (n=33)
com perda grave. O IMC diagnosticou excesso de peso
em 48%(n=52) dos pacientes, eutrofia em 37% (n= 40)
e desnutrição em 15% (n= 17). Em relação à ASG, foi
possível identificar que 61,5% (n=67) eram bem nutridos
e 38,5% (n=42) estavam com desnutrição. Discussão:
Na população observada, embora tenha sido identificada
predominância de eutrofia, um percentual elevado de
pacientes apresentou perda de peso, sendo expressiva a
perda grave, o que pode levar a piores desfechos clínicos.
A correta identificação do estado nutricional e o manejo
nutricional precoce através de um plano de cuidado
individualizado são fundamentais para manutenção e/ou
recuperação do estado nutricional, além de ter impacto
relevante na evolução clínica desses pacientes. Esses
resultados também apontam a necessidade de acompanhamento multidisciplinar em nível ambulatorial.

EP273
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DA ALIMENTAÇÃO PRÉDIAGNÓSTICO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

APRESENTADORES: BRUNA CARDOSO PARADELO; EDUARDA DE
ALMEIDA CANDIAN; MARIANA FERREIRA DE SOUZA; SOLANGE
SILVEIRA PEREIRA; ELIANA CARLA GOMES DE SOUZA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, VIÇOSA - MG - BRASIL.
Introdução: Os casos de câncer no Brasil permanecem
em crescimento, relacionados aos fatores de risco externos
ou internos. Dentre os fatores externos, está o atual hábito
alimentar da população, rica em alimentos processados e
ultraprocessados, com redução do consumo de alimentos
in natura e minimamente processados. Compostos como
antioxidantes, encontrados nos alimentos in natura e minimamente processados, são necessários a fim de manter o
equilíbrio com os radicais livres, evitando os danos oxidativos
às biomoléculas, associados à etiologia do câncer. Objetivo: Avaliar a capacidade antioxidante pré-diagnóstico em
pacientes oncológicos. Métodos: No período de julho a
dezembro de 2018 foi realizada uma pesquisa “Avaliação
do consumo alimentar de pacientes com câncer”, em um
hospital de Ponte Nova, Minas Gerais. Participaram do estudo
71 pacientes que são aqueles relacionados aos tipos mais
prevalentes. Para avaliação dietética anterior ao diagnóstico
foi utilizado o recordatório de ingestão habitual enquanto os
pacientes permaneciam na sala de quimioterapia do Hospital.
Para a avaliação da capacidade antioxidante total da dieta
foram utilizados os valores do Poder Antioxidante de Redução
Férrica (FRAP), a partir de bancos de dados existentes. Resultados: Foram encontrados 22 tipos de câncer tratados no
hospital. A maior prevalência encontrada foi para o câncer
de mama (24%), seguido pelo câncer de estômago (11%)
e pulmão (10%). Quando analisados os valores de FRAP
das refeições desses pacientes, a mediana do FRAP para o
câncer de mama foi de 5,08 (1,60 - 24,86) mmol/dia, para
o câncer de estomago 3,38 (0,32-7,26) mmol/dia e para
o câncer de pulmão 5,0 (1,81-18,24) mmol/dia. Estudos
demonstram relação direta de consumo de antioxidantes
com a prevenção de doenças crônicas, como o câncer.
Discussão: Antioxidantes estão presentes em alimentos in
natura e minimamente processados como frutas, legumes,
feijões e peixes, ao contrário dos alimentos ultraprocessados
que apresentam maior valor calórico, alta quantidade de sal,
açúcar e gordura, prejudicando a saúde. Um estudo realizado
por Koehnlein et al com o objetivo de estimar a capacidade
antioxidante dietética total (TDAC) da população brasileira,
encontrou como potência antioxidante redutora de ferro o
valor de 10,3 mmol / d, um valor bem superior ao encontrado
dos pacientes oncológicos do presente estudo. A capacidade
antioxidante da alimentação pré-diagnóstico dos pacientes
do estudo foi menor que aquela encontrada para a população brasileira, o que pode demonstrar a importância do
consumo de antioxidantes na prevenção da carcinogênese.
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EP274
CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA SÍNDROME METABÓLICA EM MULHERES COM CÂNCER DE ENDOMÉTRIO
DO TIPO I
APRESENTADORES: JOÃO PAULO ANDRADE FERNANDES1;
CLAUDIA BESSA PEREIRA CHAVES2; ALEX DE OLIVEIRA CÂMARA2; FERNANDO TREVISAN FRAJACOMO2; AVANY FERNANDES
PEREIRA3; GABRIELA VILLAÇA CHAVES2.

1. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. INCA, RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO
DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: O câncer de endométrio (CAE) é a sexta
neoplasia mais comum entre as mulheres e seus subtipos
histológicos são o tipo I e II; o primeiro representa cerca de
80% de todos os casos, com taxa de sobrevida global de 80%
em 5 anos e bom prognóstico. A hiperadiposidade abdominal
é uma característica comum nessa população, com repercussões cardiometabólicas como a resistência à ação da insulina, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemias que
são alterações observadas na síndrome metabólica (SM) que
aumentam o risco cardiovascular(Gruzdeva et al., 2018).
Assim, as doenças cardiovasculares têm sido a principal
causa de morte de sobreviventes ao CAE do tipo I (Ward et al.,
2012). Objetivo: Verificar a prevalência do diagnóstico de
SM e caracterizar seus componentes em mulheres com CAE
do tipo I sem tratamento oncológico prévio. Métodos: Tratase de estudo transversal em uma coorte de mulheres com
CAE. Foram incluídas no estudo mulheres adultas e idosas
com CAE do tipo I, sem tratamento prévio, matriculadas no
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva/
HCII entre agosto de 2016 e maio de 2019. Foram coletados
dados sociodemográficos, clínicos (pressão arterial sistólica
e diastólica), antropométricos (massa corporal, estatura,
índice de massa corporal e perímetro da cintura) e bioquímicos (HDL-colesterol, trigliceridios e glicemia de jejum). O
diagnóstico da SM foi realizado com o critério do NCEP-ATP
III, 2002 que considera como valores de normalidade:  perímetro da cintura < 88cm, hiperglicemia de jejum (<100mg/
dL), hipertrigliceridemia (<150mg/dL), HDL-C > ( 50mg/dL
e pressão arterial sistólica inferior a 135 mmHg para sistólica
e 85 mmHg para diastólica. Pacientes com a presença de no
mínimo três desses itens foram categorizadas como SM. Os
dados foram inseridos no software SPSS versão 22.0 e foram
realizadas as frequências da SM e a prevalência dos seus
componentes de forma isolada. Resultados: A população do
estudo (n=128) foi composta majoritariamente por mulheres
adultas e com doença em estadiamento inicial. Foi observada
alta frequência de excesso de peso corporal (88%) e cerca
de 53% de mulheres foram diagnosticadas com SM. As
variáveis da SM mais prevalentes foram a hiperadiposidade

abdominal (77%), seguida da HAS (63,3%) e concentrações de HDL-C reduzidas (50,8%) Conclusão: A síndrome
metabólica foi prevalente nas voluntárias com CAE do tipo
I. Esta condição pode impactar negativamente na sobrevida
dessa população pelo risco cardiovascular e portanto estes
indivíduos podem ser beneficiados por mudanças de estilo
de vida que promovam o controle das variáveis da SM.

EP275
COMPLICAÇÕES E MORTALIDADE PÓS-OPERATORIA EM
PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO CONSIDERANDO
AVALIAÇÃO CLÍNICA E NUTRICIONAL
APRESENTADORES: LAÍS BITENCOURT1; AMANDA BHEATRIZ
ROCHA DA SILVA1; JULIANA CASTELAR LACK VEIGA1; MARIANA
ROSENZWEIG DE FIGUEIREDO1; RUBENS KESLEY2; CRISTIANE
D`ALMEIDA3; REJANE ANDREA RAMALHO NUNES DA SILVA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL; 2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER / UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL;
3. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER / UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A mortalidade após 48 horas da cirurgia esta
associada a complicação cardiovasculares e nutricionais. A
adequada avaliação nutricional orienta o cirurgião quanto
a possíveis riscos decorrentes das condições clínicas e nutricionais associadas à cirurgia. Objetivo: Estudar a associação entre variáveis clínicas e nutricionais com as taxas
de complicação e mortalidade pós-operatórias em 30 dias.
Métodos: Estudo retrospectivo de 1244 cirurgias eletivas
de pacientes com câncer gástrico, operados no Serviço de
Cirurgia Abdômino-Pélvica no Hospital do Câncer I, INCA.
Todos os doentes foram seguidos por no mínimo 30 dias
ou durante a internação hospitalar. Foram avaliados dados
epidemiológicos (idade e sexo); clínicos (dor epigástrica,
sangramento, plenitude, náuseas, vômitos, tabagismo,
etilismo, diabetes e hipertensão arterial); cirúrgicos (cirurgia,
ressecabilidade, gastrectomia parcial ou total), oncológicos
(TNM), nutricionais (perda de peso, peso, altura), taxas de
complicação (global, clínicas e cirúrgicas) e mortalidade pósoperatória. Os dados foram analisados de forma descritiva,
analítica, uni e multivariada, a fim de determinar as variáveis
independentes associados a complicações e mortalidade. A
análise multivariada para a mortalidade mostrou apenas a
gastrectomia total associada a mortalidade pós-operatória.
Resultados: A média de idade na amostra foi de 60,9 ±12
anos, variando de 20 a 94 anos, com predomínio do sexo
masculino com 729 casos (58,6%). A taxa de complicação
global foi de 30,3% (377 casos). A taxa de mortalidade
pós-operatória foi de 5,1% (63 casos). As frequências dos
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sintomas clínicos e antecedentes mórbidos pessoais foram
de: dor epigástrica (70,6%), sangramento (18,6%), plenitude (25,6%), náuseas (12,9%), vômitos (30%), tabagismo
(51,5%), etilismo (11,1%), diabetes (4,8%) e hipertensão
arterial (28,3%). Cirurgias realizadas foram gastrectomia
parcial (45,9%) e total (22,7%). Para avaliação nutricional,
foi verificado emagrecimento relatado (65,8%) e média do
IMC 22,9Kg/m2 ±4, predominando eutróficos (58%) e
obesos (28,7%). A taxa de ressecabilidade foi de 68,7%.
Associaram-se com complicações: vômitos (p=0,07), ressecabilidade (p=0,000), IMC (p=0,000) e cirurgia realizada
(p=0,000), identificadas na análise univariada. Quanto ao
risco de complicações, a análise multivariada mostrou a
ressecabilidade (p=0,000) e a gastrectomia total (p=0,000)
como fatores independentes. A análise multivariada mostrou
que a gastrectomia total (p=0,02) se associa a mortalidade
pós-operatória. Discussão: A decisão cirúrgica deve ser
avaliada quanto aos aspectos clínicos e nutricionais. História
de emagrecimento e medição do IMC não mostraram
ser fatores independentes de complicações e mortalidade
operatória. Buscar novos parâmetros que contribuam para
identificar os pacientes de maior risco de complicações e
mortalidade requer uma equipe multidisciplinar que trabalhe
de forma coesa.

EP276
CONDUTA NUTRICIONAL NA FÍSTULA FARINGOCUTÂNEA APÓS LARINGECTOMIA TOTAL: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: INGRID ROBERTA DE AZEVEDO CARVALHO;
ANA CAROLINA TIAGO QUEIROZ PORTO.

HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS - SP - BRASIL.
Introdução: A fístula faringocutânea é a complicação mais
comum após laringectomia total (LT). As fístulas provêm de
cicatrizações inadequadas ou da complicação de algumas
doenças como câncer de laringe, impedindo que as
camadas dos tecidos se unam adequadamente, facilitando
sua formação. Pacientes com fístula geralmente cursam
com desnutrição em decorrência de grande catabolismo,
desnutrição prévia, perdas aumentadas, jejum imposto pelo
tratamento e nutrição ineficiente. Objetivo: Descrever um
relato de caso de fístula faringocutânea e sua intervenção
nutricional. Métodos: Trata-se de um relato de caso, de
natureza descritiva e observacional, que ocorreu no Hospital
de Câncer de Barretos, onde foram coletados dados do
paciente de forma através de prontuário e sistema hospitalar. Resultado: Paciente, 67 anos, sexo masculino, etilista,
portador de diabetes melitus e hipertensão arterial, admitido
em maio de 2018 com diagnóstico de carcinoma de células
escamosas moderadamente diferenciado da laringe; com

peso de 77,5 kg, altura 1,68m, Índice de Massa Corporal
(IMC) 27,45 kg/m², variação ponderal (VP) - 7,73% em 3
meses após mudança de rotina. Referia apetite preservado,
via oral geral, com queixas de disfagia e disfonia, tosse e
engasgos ocasionais. Iniciou tratamento com quimioterapia
e radioterapia concomitante. Após tratamento, apresentou
queixas de disgeusia, xerostomia, inapetência e disfagia para
líquidos; peso de 72,5 kg, IMC 25,7 kg/m², VP - 13,6%
(perda grave) e aceitação parcial de dieta branda, sendo
iniciado suplementação hiperproteica 3 vezes ao dia. Não
respondeu ao tratamento inicial e com desconforto respiratório, foi realizado traqueostomia (TQT) e submetido a
LT e passado sonda nasoenteral, iniciado nutrição enteral
(NE) para controle glicêmico ofertando 1620kcal (25kcal/
kg e 1,2g de PTN/kg). Compareceu na emergência com
queixas de sudorese, mal-estar, calafrios, falta de ar, febre,
hiperemia ao redor da TQT com secreção purulenta e odor
fétido com drenagem esverdeada, sendo diagnosticado com
fístula salivar com infecção e iniciado o uso de antibiótico.
Apresentava peso 70.2 kg, IMC 24,87 kg/m² e VP -3,17%,
com NE exclusiva, sem queixas gastrointestinais, recebendo
NE normocalórica e hiperproteica 1.24 kcal/ml, iniciado 1
unidade de suplementação para cicatrização totalizando
2482 kcal (35 kcal/kg e 2,1g de PTN/kg). Após 13 dias,
seguindo as orientações nutricionais, apresentou VP de
-3,13% (perda significativa), queixas de fraqueza, foi orientado aumentar para 2 unidades do suplemento, ofertando
2732 kcal (40 kcal/kg e 2,5g de PTN/kg). Após 6 dias, houve
ganho de +0,88%, com melhora gradual da fístula salivar.
Após intervenção nutricional, paciente manteve peso mesmo
com o gasto energético aumentado. Discussão: A terapia
nutricional com o auxílio da suplementação para cicatrização
é fundamental para melhorar o estado nutricional e contribuir
para um melhor aporte calórico e proteico em pacientes com
fístula faringocutânea.

EP277
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL E ESTADO NUTRICIONAL DE
PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ATENDIDOS
EM CASA DE ACOLHIMENTO EM ARACAJU/SE
APRESENTADORES: VICTÓRIA JOHANNA SMITH SOUZA1; TALITA
KIZZY OLIVEIRA BARBOSA1; ALDINI DE FRANÇA NEVES1; KARINA
MORAES DIAS1; ANNE KETILLY SANTOS MONTEIRO1; ÍCARO
CAETANO SANTOS MACIEL1; ANTONIO VANDERLEY SANTANA
OLIVEIRA2; JOÃO CÉSAR FERREIRA MELO FERNANDES1.

1. UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE TIRADENTES, CÍCERO DANTAS - SE - BRASIL.
Introdução: O câncer (CA) é uma patologia caracterizada pelo crescimento desordenado, rápido e invasivo

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

171

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

de células. Diversas terapias são utilizadas no tratamento
do CA. A quimioterapia é o tratamento que possui maior
incidência de cura, porém, afeta também células sadias o
que ocasiona efeitos colaterais. Constitui uma patologia
catabólica que provoca perda de peso e desnutrição, este
último, influencia negativamente os sintomas, aumenta os
riscos de complicações e propicia aumento do tempo de
internação e custo hospitalar. A constipação é uma alteração frequente em pacientes oncológicos, uma vez que
o CA altera a capacidade física e funcional dos pacientes.
Objetivo: Avaliar o hábito intestinal e o estado nutricional
dos pacientes com CA atendidos em casa de acolhimento
em Aracaju/SE. Métodos: Estudo transversal qualiquantitativo e descritivo, realizado em uma instituição que
atende pacientes oncológicos no município de Aracaju/SE
com pacientes de idade >18 anos, ambos os sexos, em
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico, no qual
foi utilizado um questionário de identificação, métodos
antropométricos, subjetivos e dietéticos e a Avaliação
Subjetiva Global (ASG-PPP). A coleta de dados foi realizada mediante a obtenção da aprovação do Comitê de
Ética. O referido estudo seguiu as diretrizes e as normas
que regulamentam as pesquisas com seres humanos,
em consonância com a Resolução nº 466, versão 2012.
Os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido – TCLE. Resultados: Foram coletados
dados de 54 pacientes, sendo que, 64,8% dos indivíduos
eram do sexo feminino e 35,2% masculino. A neoplasia
mais prevalente foi CA de mama (25,9%), seguida do
colo do útero com 13% e colón e reto com 13%. 88,9%
dos pacientes estavam em tratamento quimioterápico.
61,1% apresentaram constipação como efeito colateral. A
ingestão hídrica, o consumo de fibras e a pratica de atividade física estavam abaixo do recomendado. Dentre os 54
pacientes, 37,03% faziam uso de opioides e entre esses
95% alegaram constipação. Observou-se inadequação da
ingestão de macronutrientes, onde 75,9% dos pacientes
apresentaram consumo adequado de carboidratos, com
grande prevalência dos refinados, e 20,4% apresentaram
adequação na ingestão lipídio. No entanto, 51,9% apresentaram ingestão proteica abaixo do recomendado, ou
seja, <1,2 g/kg de peso. Segundo a avaliação antropométrica, o IMC revelou que 40,7% indivíduos estavam
eutróficos, enquanto que nas adequações de CB 66,7%,
PCT 57,4% e CMB 53,7% estavam desnutridos. Já analisando a ASG-PPP, verificou-se que 35,2% apresentaram
risco nutricional ou desnutrição leve e moderada e 18,5%
desnutrição grave. Discussão: Pode-se notar que a constipação é um dos efeitos colaterais mais prevalentes nos
pacientes oncológicos. E, devido à complexidade do CA,
faz-se necessária a intervenção de uma equipe multiprofissional, a fim de promover o tratamento, diminuir os
sintomas e aumentar a qualidade de vida dos pacientes.

EP278
CONSUMO ALIMENTAR RELACIONADO À CARCINOGÊNESE DE MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA
APRESENTADORES: MARIA ABREU GOTT CUNHA; EDUARDA DE
ALMEIDA CANDIAN; BRUNA CARDOSO PARADELO; HENRIQUE
NEPOMUCENO ARONI; SOLANGE SILVEIRA PEREIRA; ELIANA
CARLA GOMES DE SOUZA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, VIÇOSA - MG - BRASIL.
Introdução: O aumento na incidência de câncer pode ser
atribuído a uma alteração no perfil epidemiológico da população, em que podemos destacar a mudança no estilo de vida
e no consumo alimentar. O consumo em excesso de alimentos
processados e ultraprocessados são considerados fatores de
risco para desenvolvimento de neoplasias, em contrapartida
o consumo regular de frutas, verduras e legumes reduzem do
risco de desenvolver a doença. Objetivo: analisar o consumo
alimentar pré-diagnóstico de mulheres portadoras de câncer
de mama. Métodos: Trata-se de um estudo transversal
observacional, com amostra constituída de 19 mulheres, sob
tratamento quimioterápico para câncer de mama, em um
hospital localizado em Ponte Nova – Minas Gerais. Foram
divididas em dois grupos: Grupo 1 - pacientes com até 70
anos e Grupo 2- pacientes com 70 anos ou mais. Foi aplicado um questionário semiestruturado para coletar os dados
pessoais pré diagnóstico, contendo histórico clínico pessoal
e familiar, hábitos gerais, mudanças no hábito alimentar e
informações sobre a dieta. A avaliação dietética foi feita pelo
Registro Habitual, levando em conta o tipo, preparação e
informações sobre as quantidades de alimentos consumidos
habitualmente, em medidas caseiras. A análise quantitativa
dos dados foi realizada pelo software DietBox, padronizandose o uso da tabela de composição nutricional dos alimentos
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e
para os alimentos não encontrados nesta, foi utilizada a
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Foram
feitas análises do valor energético, proteínas, carboidratos,
lipídios, perfil lipídico da dieta (colesterol, gordura saturada,
ácidos graxos poli-insaturados e monoinsaturados), açúcar
total, fibras, Cálcio, Ferro, Fósforo, Magnésio, Potássio,
Selênio, Sódio, Zinco, vitamina A, B1, B2, B3, B6, B9, B12,
C, D e E. Para estimar a prevalência de inadequação dos
micronutrientes e fibras foram considerados os valores da
Dietary Reference Intakes (DRIs) proposto pelo Food and
Nutrition Board – FND, sendo que a mesma correspondeu
à proporção de indivíduos cujo consumo se encontravam
abaixo da Estimated Average Requirement (EAR) estabelecida,
sendo classificados como consumo inadequado as que apresentaram valores acima de 30% de inadequação. A análise
de dados foi feita pelo software Excel 2007. Resultados: Foi
encontrada inadequação de consumo das vitaminas A,D,E,
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cálcio, fibra, magnésio nos dois grupos. No grupo 2 também
foi encontrada inadequação de selênio, vitaminas B1, B3, B6,
B9, C. O total de açúcar consumido em ambos os grupos
foi acima do preconizado (<10% do VET). Discussão: O
consumo em excesso de alimentos processados e ultraprocessados, em detrimento de frutas, verduras e legumes, pode
promover aumento no risco de desenvolver neoplasias. Pode
ser observado no estudo que todos portadores de cancer de
mama tem deficiência no consumo de vitaminas e minerais
e excesso no consumo de açúcar.

EP279
CONSUMO PRÉVIO DE ALIMENTOS COM EFEITO CANCERÍGENO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS
APRESENTADORES: ALINE DANTAS DE JESUS1; MONIZE NASCIMENTO RABELO2; MARCELA LARISSA COSTA1; DANIELLE VILLELA
COSTA1; ALDA MAGNA DOS SANTOS CONCEIÇÃO1; IZABELLE
CAROLINE FIGUEIREDO SOUZA1; MILENA SILVA GENTIL1; ISABELLE DAURA DE OLIVEIRA DOS GUIMARÃES ALVES1.

com a análise do QFA sobre a frequência de consumo de
alimentos com efeito cancerígeno, observou-se que 44,2%
consumiam diariamente carne vermelha, 46,5% consumiam
semanalmente carne processada e 44,1% consumiam
semanalmente bebidas açucaradas ou doces. Conclusão:
Houve uma elevada frequência no consumo de alimentos que
possuem efeitos cancerígenos, revelando, desse modo, uma
exposição prévia ao fator de risco ambiental relacionado ao
hábito alimentar por estes pacientes.

EP280
DESFECHO NUTRICIONAL DE PACIENTE ONCOLOGICO
PEDIATRICO SUBMETIDO A USO ASSOCIADO DE TERAPIAS NUTRICIONAIS: UM ESTUDO DE CASO
APRESENTADORES: ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES1; DAYSE
MARCIA DE SOUSA GURJAO1; ANDREA DE CARLA PORTILHO
NASCIMENTO2; RITA DE CASSIA BAHIA VIANA1; SANDRA SEABRA
MORAES1; VICTOR ANGELO ALVES DA CRUZ SANTOS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.

1. HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, BELEM - PA
- BRASIL; 2. HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO,
BELÉM - PA - BRASIL.

Introdução: A carcinogênese envolve a participação de
fatores internos e externos ao organismo, sendo apontado
que cerca de 35% dos casos de câncer estão relacionados
a fatores advindos de uma dieta inadequada. Dentre os
compostos alimentares que podem predispor à doença,
pode-se citar: compostos nitrosos; amina heterocíclica e
hidrocarbonetos aromáticos, resultantes do preparo de
carnes à altas temperaturas, aditivos alimentares presentes
em produtos industrializados, que provocam alterações nas
células durante seu crescimento ou hiperplasia regenerativa; e o alto teor de gorduras totais, gorduras saturadas,
sal, açúcares, baixo teor de fibras e vitaminas de alimentos
ultraprocessados. Objetivo: Investigar a prevalência do
consumo prévio de alimentos com efeito cancerígeno entre
pacientes oncológicos. Métodos: Estudo transversal, com
abordagem quantitativa realizado com pacientes adultos e
idosos internados no Hospital Universitário de Sergipe no
período de janeiro a fevereiro de 2019 com diagnóstico de
câncer, a partir da aplicação de questionário sociodemográfico e questionário de frequência alimentar (QFA). As análises
estatísticas foram realizadas por meio de frequências, média
e desvio padrão. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de
Sergipe, Brasil com parecer número 3.069.133. Resultados:
A amostra foi composta por 43 pacientes, sendo 58,1%
do sexo feminino. Dos participantes, 55,8% eram adultos,
sendo a média de idade observada de 56,5 ± 14,2 anos. O
câncer de mama foi o mais prevalente (32,6%). De acordo

Introdução: A terapia nutricional (parenteral, enteral ou
mista) é restaurar a composição corporal, evitando perda
de peso e ofertando energia necessária para manutenção
dos tecidos. Objetivo: Verificar se houve eficiência no uso
das terapias nutricionais aplicadas a uma paciente oncológica pediátrica durante um período de tempo. Métodos:
Trata-se de um estudo de caso, realizado em um hospital de
referência em oncologia pediatrica. Foram coletados dados
dos prontuários, sendo: idade, sexo, peso, altura, unidade
de internação, tempo de internação. A avaliação do estado
nutricional foi realizada através do WHO. Resultados e
Discussão: Menor, sexo feminino, 5 anos, interna em março
de 2018, encaminhada de outro hospital para elucidação
diagnostica, possuindo queixa principal de distensão abdominal, aparecimento de nódulo em região cervical e inapetência. Dia de internação 2 (D2): avaliada pela equipe de
nutrição através da STRONG KIDS, alcançando um total de 3
pontos, classificada com médio risco nutricional, com relatos
de redução na ingesta alimentar. Peso na triagem: 10,470Kg,
Altura: 0,92 cm, CB (circunferência braquial): 12 cm, VET
(valor energético total) calculado 900 KCAL. Diagnosticada
com tumor de wilms, apresentado metástase hepática, sendo
iniciada a quimioterapia. Após quadro de êmese com aspecto
fecalóide, usuária é transferida para a UTI, sendo prescrita
dieta zero. (D9): perda de 500 g, com reinicio de dieta enteral
normo, normo, D11: suspensa dieta devido distensão abdominal, D12: realizada reavaliação nutricional apenas através
da CB diagnóstico: magreza, novamente em dieta zero
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devido distensão abdominal. D16: liberada dieta líquidos
claros por sonda nasoenterica (SNE) e liquida pastosa via
oral. D17: pausada dieta, devido distensão abdominal. D19:
reiniciada dieta enteral, associada com nutrição parenteral
(aporte 33% do VET). D21: usuária transferida para unidade
de internação, reavaliação nutricional com manutenção da
magreza, mantida dieta enteral, sistema fechado (aporte 45%
do VET) e mantida nutrição parenteral (aporte 33%) e reiniciada dieta via oral liquida pastosa, D31 suspensa parenteral
e progredida dieta via oral para sólida branda, D40, suspensa
TNE, iniciada suplementação hiper/normo para recuperação
do estado nutricional. D52 reavaliação nutricional com peso
de 11,1kg e CB: 12,5 cm, D55: recebe alta hospitalar com
encaminhamento para ambulatório de nutrição, recebendo
orientação de alta. Após a alta, usuária foi atendida no ambulatório de nutrição, sendo aferidos os seguintes dados: peso:
12 Kg, CB: 13 cm, sendo visualizado a recuperação nutricional
com a orientação de alta. Observa-se que as inúmeras intercorrências que afetaram a paciente impediram a recuperação
do estado nutricional, mas as intervenções impediram maior
deterioração e mantiveram a usuária estável até o final da
internação, ressalta-se que a orientação de alta nutricional
foi importante para a progressão do peso e recuperação do
estado nutricional.

EP281
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO PERIOPERATÓRIA EM
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO:
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
APRESENTADORES: JESSICA MOREIRA DA SILVA1; ADRIANA PALHARES DE CARVALHO2; THALES ANTONIO DA SILVA1; FERNANDA
PAZZINI1; MARCELO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA1; ALEXANDRE DE
SOUZA ANDRADE3; MARIA ISABEL TOULSON DAVISSON CORREIA4; SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLINICAS / UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS (HC-UFMG), BELO HORIZONTE - MG
- BRASIL; 3. HOSPITAL DAS CLINICAS / UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS (HC / UFMG), BELO HORIZONTE - MG - BRASIL;
4. HOSPITAL DAS CLINICAS / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Introdução: Evidências têm mostrado que o estresse operatório, associado ao uso de medicamentos como antibióticos,
pode levar a disbiose intestinal e, consequentemente, ao
aumento das complicações pós-operatórias. Nesse sentido,
a utilização de simbióticos pode ser alternativa benéfica, uma
vez que estão relacionados a modulação da microbiota e
da barreira intestinal. Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de simbióticos no perioperatório de pacientes com

câncer de cabeça e pescoço. Métodos: Trata-se de estudo
piloto de ensaio clínico, randomizado, duplo-mascarado,
realizado com pacientes portadores de câncer de vias áreas
e digestivas superiores submetidos à operações no Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
Os participantes foram randomizados para o tratamento
com simbiótico (109UFC / ml de Lactobacillus paracasei,
L. rhamnosus, L. acidophilus e Bifidobacterium lactis mais
6 g de frutooligossacarideos) ou placebo (maltodextrina).
O tratamento consistiu na suplementação duas vezes ao
dia, por 07 dias, no período pré-operatório e, no mínimo
de 04 dias no período pós-operatório. Os pacientes foram
avaliados quanto aos dados clínicos. Além disso, ao longo
da internação os pacientes foram acompanhados, especialmente, quanto à função intestinal e, os desfechos clínicos
(complicações, tempo de internação hospitalar e, óbito).
Resultados: Foram incluídos até o momento 12 pacientes,
07 do grupo Simbiótico e 05 do grupo Placebo. No entanto,
02 indivíduos do grupo simbiótico e 01 do grupo placebo
não completaram o estudo, totalizando 09 pacientes. A
idade média foi de 66 anos, sendo a maioria do sexo
masculino (n=7). As localizações de tumores observadas
incluíram tumores de boca (20%), faringe (50%) e laringe
(30%). Nenhum tipo de tratamento quimioterápico/radioterápico prévio a operação foi realizado. A média de dias de
internação foi 9,4 e 13,0 (p=0,143) nos grupos Simbiótico e
Placebo, respectivamente. Uso de antibióticos foi necessário
em 04 pacientes, sendo 01 do grupo Simbiótico e 03 do
grupo Placebo. Nenhum dos pacientes apresentou diarreia,
ou alterações gastrointestinais durante a internação. A média
de dias para a primeira evacuação foi de 4,3 dias, sem
diferença entre os grupos (p>0,05). Foram observadas 06
complicações pós-operatórias no grupo Placebo (03 fístulas,
01 deiscência de ferida, 01 infecção de ferida operatória
e 01 pneumonia) e apenas 01 complicação (01 fístula) no
grupo Simbiótico (p=0,057). Conclusão: Os dados até o
momento sugerem que a suplementação de simbiótico no
período perioperatório pode estar associada à redução do
número de complicações pós-operatórias.

EP282
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM CÂNCER
COLORRETAL SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA ENDOVESOSA AMBULATORIAL
APRESENTADORES: VANESSA DA SILVA ALVES1; TESSA GOMES
GUIMARÃES2; JAQUELINE DA SILVA FINK2; CÍNTIA RAQUEL HELDT
DE CARVALHO2.

1. HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL;
2. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE
- RS - BRASIL.
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Introdução: O câncer colorretal é a terceira neoplasia mais
frequente entre os homens e a segunda entre as mulheres. A
quimioterapia com dispositivo de infusão contínua permite
que o paciente não necessite de hospitalização e pode levar a
menor toxicidade gastrintestinal. Tem sido descrito o aumento
na prevalência de excesso de peso, o que pode levar à maior
mortalidade, risco de recidiva e de desenvolvimento de outro
tipo de câncer. Sendo assim, a avaliação do estado nutricional torna-se de grande importância durante o tratamento.
Objetivo: avaliar o estado nutricional dos pacientes com
câncer colorretal em quimioterapia endovenosa ambulatorial.
Métodos: estudo transversal, incluídos pacientes adultos e
idosos em quimioterapia ambulatorial, avaliando pelo IMC,
porcentual de perda de peso e circunferências do pescoço
(CPes) e da panturrilha (CPan). Resultados e Discussão:
Dos 64 avaliados, 57,8% eram mulheres, com idade média
de 57,2 (±10,3) anos, 87,5% realizando o protocolo Folfox
e 36 (56,2%) com doença avançada . Houve predominância
de sobrepeso e obesidade de acordo com o IMC e a CPes
e também concordância entre esses indicadores (k=0,591;
p<0,05). Já a CB classificou a maior parte da amostra com
desnutrição. A perda de peso esteve presente em 37 (57,8%)
pacientes, porém com classificação não significativa. Foi
encontrada associação estatisticamente significativa entre
a classificação de desnutrição pelo IMC e os pacientes em
quimioterapia paliativa comparada a quimioterapia curativa.
Houve variabilidade no diagnóstico nutricional, mas com
expressiva prevalência de sobrepeso e obesidade, indicando
a necessidade do acompanhamento multidisciplinar e desenvolvimento de estratégias para melhorar o prognóstico desses
pacientes.

EP283
ESTADO NUTRICIONAL E ADEQUAÇÃO DA TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
HOSPITALIZADOS
APRESENTADORES: ANDRESSA OLIVEIRA DE MELLO1; MARIA
CRISTINA ZANCHIM2; ANA LUISA SANTANA ALVES2; ADAIZE
MOGNON3; TATIANA PACHECO RODRIGUES3; SIMONE ARAÚJO4; GRAZIELA DE CARLI BORGHETTI2; JÚLIA LOSS ARAUJO5.

1. NUTRICIONISTA. RESIDENTE MATERNO-INFANTIL/NEONAOLOGIA PELO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO, PASSO
FUNDO - RS - BRASIL; 2. DOCENTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO.
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, PASSO FUNDO - RS BRASIL; 3. NUTRICIONISTA MEMBRO DA EMTN DO HOSPITAL
SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 4. ENFERMEIRA MEMBRO DA EMTN DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE
PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL; 5. GRADUANDA DO CURSO
DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, PASSO
FUNDO - RS - BRASIL.

Introdução: Dados recentes mostram que 8,8 milhões
de pessoas morrem anualmente devido a algum tipo de
câncer, estima-se também que no Brasil possam ocorrer 600
mil novos casos para o biênio 2018-2019 (MALTA et al.,
2017). A prevalência de desnutrição em pacientes oncológicos é elevada, podendo variar de 30 até 80% (INCA,
2015). Sabe-se, que o estado nutricional tem impacto
sobre a qualidade e o tempo de vida do paciente, além de
aumentar a tolerância ao tratamento oncológico (SCHMITT
et al., 2015). Neste contexto, a Terapia Nutricional Enteral
(TNE), surge como uma estratégia de suporte nutricional,
para aqueles, que não conseguem se alimentar de forma
adequada pela via oral. Objetivo: Determinar o estado
nutricional e a adequação da Terapia Nutricional Enteral
de pacientes oncológicos hospitalizados. Métodos: Estudo
transversal, com dados de pacientes oncológicos adultos
e idosos, em uso de TNE no período de junho de 2017 a
junho de 2018, no Hospital São Vicente de Paulo, Passo
Fundo/RS. Do prontuário eletrônico foram extraídas informações demográficas e clínicas, e a partir das planilhas
de acompanhamento da TNE do serviço de nutrição, coletaram-se variáveis do estado nutricional e relacionadas à
Nutrição Enteral. A oferta calórico-proteica foi considerada
adequada quando ≥80%. Resultados: Foram avaliados 84
pacientes, com idade média de 66±13,8 anos, majoritariamente idosos (73,8%). O tipo de câncer mais frequente
foi de cabeça e pescoço (39,3%). Na avaliação do estado
nutricional pela ASG, 98,8% apresentaram algum grau de
desnutrição, sendo 48,8% grave, 40,5% moderada e 9,5%
leve. Sobre a adequação da TNE a maioria dos pacientes
não atingiu o aporte calórico-proteico estimado (57,1% e
65,5%, respectivamente) e o desfecho clínico de 48,8% foi
a alta hospitalar, seguido de óbito (45,2%). Discussão:
No presente estudo, foi encontrada maior proporção de
pacientes do sexo masculino e idosos, semelhante ao perfil
dos pacientes estudados por Souza et al (2017). Quanto ao
diagnóstico clínico predominaram os cânceres de cabeça
e pescoço, diferindo dos achados de Pelissaro et al (2016),
que constatou 70% de câncer intestinal em pacientes
idosos oncológicos em hospital de grande porte de Passo
Fundo (RS). Referente à adequação da TNE, constatou-se
que apenas 42,9% e 34,5% dos pacientes estavam recebendo um aporte calórico-proteico adequado, resultado
este, que pode inferir diretamente em complicações, como
maior tempo de internação, riscos de infecções, custos
elevados com a internação e desfecho desfavorável. Por
fim, destaca-se a importância de uma adequação na
dieta prescrita, visto que os pacientes apresentam uma
alteração significativa em seu estado nutricional, sendo
de elevada importância que sejam realizados protocolos
precocemente, com a finalidade de identificar cada vez
mais cedo o risco nutricional e estabelecer medidas para
o tratamento destes pacientes.
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EP284
ESTADO NUTRICIONAL E BALANÇO HÍDRICO E DE
PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS
TRONCO HEMATOPOIÉTICAS (TCTH) EM UM HOSPITAL
PRIVADO EM SÃO PAULO, BRASIL
APRESENTADORES: ISABELLE ROMERO NOVELLI; ANA CAROLINA
SILVA LEÃO; ANA LUCIA CHALHOUB CHEDIAC RODRIGUES;
ARIANE NADOLSKIS SEVERINE; ERIKA YURI HIROSE.

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O estado nutricional do paciente submetido
ao TCTH é de grande importância. Indivíduos desnutridos
possuem maior tempo de internação hospitalar e enxertia,
maior taxa de infecção e mucosite. Existe uma dificuldade
em avaliar o estado nutricional deste paciente devido
complicações como visceromegalias e alterações diárias
no balanço hídrico (BH) que impedem uma aferição correta
do peso seco. Métodos considerados padrão-ouro como
TC e DEXA ainda não fazem parte da rotina da assistência
nutricional. Objetivo: Descrever e comparar o estado
nutricional e BH dos pacientes em três tempos diferentes
do TCTH. Métodos: Estudo transversal retrospectivo realizado na Unidade de TMO de um hospital privado com 21
pacientes (> 18 anos) internados para realizar TCTH. Os
dados clínicos e socioeconômicos foram coletados a partir
dos prontuários 7 dias antes do transplante (D-7), no dia
do transplante (D0) e no momento da alta hospitalar. Os
dados sobre o estado nutricional foram: peso, altura, IMC,
circunferência do braço relaxado e albumina sérica. O BH
foi coletado diariamente considerando os intakes (líquidos
ingeridos - água, chás, sucos, etc - e líquidos administrados
por sonda e soros) e outputs (urina, vômito e fezes líquidas).
A diferença entre o intake e o output foi considerado o BH do
dia, podendo variar entre um valor negativo ou positivo. Este
estudo foi submetido aprovado pelo CEP. Foi realizado o teste
de Kolmogorov-Smirov para testar a normalidade da amostra
e o teste de medidas repetidas. As análises estatísticas foram
realizadas no SPSS versão 20.0. Resultados: A população
estudada possui idade de 51 ± 14,5 anos e é composta
de 48,3% do sexo feminino, sendo o Linfoma Não Hodgkin
a neoplasia mais presente (24,1%) seguida da Leucemia
Mieloide Aguda (17,2%). Dos transplantes realizados 55,2%
foram alogênicos e 44,8% autólogos. Durante os momentos
estudados não houve diferença estatística significativa entre
os valores de peso e IMC. Entretanto houve uma diminuição
na CB entre o período do D-7 e da alta hospitalar (p < 0,05).
A albumina sérica diminuiu em todos os momentos estudados
(D-7, D0 e alta; p < 0,05). A mediana dos valores de BH
são -449,0mL (-1490,0 – 1420,0mL), 204mL (-1357,0 –
1329mL) e -246,5mL (-1527,6 – 605,5mL) nos tempos D-7,

D0 e alta hospitalar respectivamente. Discussão: Existe uma
perda significativa de CB e albumina apesar do peso e IMC
não sofrerem alteração durante as fases do transplante. Ao
analisar o BH é observado importante variação em todos
os momentos estudados. A alteração do BH exerce uma
influência na manutenção do peso total, camuflando a piora
do estado nutricional. É necessário que o BH do paciente
submetido ao TCTH seja monitorado e associado com
outros parâmetros e ferramentas nutricionais. Diagnosticar
o paciente em risco nutricional e detectar uma piora no
estado nutricional durante o TCTH possibilita ao nutricionista
e propor intervenções de forma embasada a fim de alcançar
um melhor prognóstico.

EP285
ESTADO NUTRICIONAL Y MARCADORES INFLAMATORIOS
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL INTERNADOS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
APRESENTADORES: JUANA RAQUEL FRANCO.

HOSPITAL DE CLINICAS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, SAN LORENZO - PARAGUAI.
Introducción: La pérdida de peso y la desnutrición es
frecuente en pacientes oncológicos. La inflamación desempeña un papel crucial en la patogénesis y la promoción de
la progresión del cáncer. Objetivo: Determinar el estado
nutricional y los marcadores inflamatorios en pacientes con
cáncer de colon internados por primera vez para tratamiento
quirúrgico por recesión de colón en el Hospital de Clínicas
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Asunción durante los meses de mayo a julio del
2018. Materiales y Métodos: estudio observacional, con
componente analítico. Para determinar el estado nutricional
se evaluó el Porcentaje de Pérdida de Peso Habitual (PPP),
Índice de Masa corporal actual y habitual (IMC), dosaje de
albumina, prealbumina, colesterol y recuento de linfocito
(RTC), mientras que los marcadores inflamatorios fueron:
proteína C reactiva (PCR) cuantitativa, índice neutrófilo/
linfocitos (INL), entre otros datos. Se realizaron mediciones
antropométricas, se dosaron marcadores inflamatorios y se
extrajeron datos del historial médico del paciente. Resultados: De la investigación participaron un total de 20
pacientes, cuyo promedio de edad fue 59,8±11,6años. El
60% eran del sexo masculino y el 55% eran pacientes con
una edad mayor o igual a 60 años. La mediana de pérdida
de peso fue de 5,5kg; lo que representa una pérdida de
7,7% en un promedio de 1,2 meses, que corresponde a una
pérdida grave. Según promedio de albumina de 3,4±0,7g/

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

176

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

dL y de colesterol de 161,9±38,9mg/dl que corresponden
a desnutrición leve; mientras que el promedio de recuento
de linfocitos (1139±392ml) corresponde a una desnutrición
moderada y un promedio de pre-albumina considerado de
normalidad. El promedio de INL corresponde a no riesgo
(2,5±0,6), sin embargo, en los adultos mayores de 60 años
corresponde a riesgo (2,8±0,5). Se pudo observar que existe
una correlación leve entre el INL y el porcentaje de pérdida
de peso que resultó significativa (r=0,4; p=0,047). Discusion:   Los pacientes presentan pérdida de peso severa e
inflamacion, siendo los adultos mayores de 60 años los que
presentan mayor perdida y mayor inflamacion .El Hospital de
Clínicas cuenta con un protocolo de terapia nutricional en el
paciente oncológico en etapa terminal; el estado nutricional
y la dieta tienen un papel fundamental en la patología oncológica desde su prevención hasta la fase final de la enfermedad, influyendo en su evolución, pronostico, respuesta a
los tratamientos oncológicos específicos y condicionando la
calidad de vida de los pacientes con cáncer. Por tal motivo
al ingreso del paciente en la sala, se realizan algunos pasos:
La valoración global subjetiva (donde incluye peso, talla,
diagnostico, estadio de la enfermedad), evalúa el tratamiento
oncológico que reciben los pacientes y terapia nutricional. Los
estudios demuestran que un soporte nutricional temprano e
intensivo durante todo el proceso puede reducir la pérdida
de peso durante y después del tratamiento.

EP286
FREQUÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA FORÇA
DE PREENSÃO MANUAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO EM RADIOTERAPIA
APRESENTADORES: LANNA FREITAS MACIEL; VANESSA FIALHO
LOPES; GEÓRGIA DAS GRAÇAS PENA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG BRASIL.
Introdução: O câncer é uma doença multifatorial de importância para a saúde pública devido à sua elevada frequência
e impacto negativo da doença e do próprio tratamento para
o paciente. A desnutrição é comum e impacta negativamente
a resposta ao tratamento em pacientes com CCP, portanto
são necessárias intervenções de prevenção e diagnóstico
precoce nesses pacientes. Para isso, utilizam-se ferramentas
para triagem e/ou avaliação nutricional com o objetivo de
diagnosticar a desnutrição no início do tratamento. A força
de preensão manual (FPM) tem sido relatada na literatura
como método prático para o diagnóstico da desnutrição
e da capacidade funcional nestes pacientes. Objetivos:
Avaliar a frequência de desnutrição em pacientes com CCP
em tratamento radioterápico bem como associar a força

de preensão manual em pacientes com outros parâmetros
antropométricos. Métodos: Participaram 38 pacientes
diagnosticados com CCP em tratamento radioterápico em
um hospital universitário. Foram coletados dados socioeconômicos, clínicos e hábitos de vida, além de realizar a
avaliação antropométrica, obtidos através da altura, peso,
circunferência do braço, dobra cutânea tricipital, avaliação
da FPM, do Índice de Massa Corporal (IMC) e avaliação
subjetiva global produzida pelo próprio paciente (AGS-PPP).
Resultados: Os dados apresentam predominância do sexo
masculino (60,5%), idade média de 62,11±10,83 anos e a
nasofaringe como local de maior frequência (15%). O estado
nutricional segundo o IMC apresentou 28,9% de desnutrição,
enquanto a AGS-PPP obteve 86,5% de desnutrição moderada ou grave. A média da FPM foi de 14,07±8,98 kgf. Em
relação à capacidade funcional 95,65% (n=37) estavam
abaixo dos valores de referência para idade e sexo. Não foi
identificada associação entre a FPM e outros indicadores
antropométricos. Discussão: Sabe-se que a desnutrição em
pacientes oncológicos é muito comum variando de 80 a 85%
na literatura o que corrobora com os achados do presente
estudo (86,5%). Alterações clínicas como a redução do
apetite, dificuldades ao mastigar e deglutir os alimentos, além
de efeitos colaterais do tratamento, jejum prolongado para
exames pré e pós-operatórios, são acentuadas pela baixa
condição socioeconômica e são associados a esse achado. A
FPM não mostrou associação (teste t de Student) com outros
parâmetros antropométricos (p>0,05). Os estudos acerca
deste tema em pacientes com câncer de cabeça e pescoço
são limitados, necessita-se mais de estudos com maior amostragem, de caráter prospectivo para melhor conhecimento
da capacidade funcional e de desnutrição e sua associação
com as condições clínicas. Em adição, ao aperfeiçoar o
conhecimento, as ações de saúde também carecem de ser
melhoradas, com o propósito de aumentar a expectativa de
vida do paciente associado ao bom prognóstico da doença.

EP287
FREQUÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO PELA ESPESSURA DO
MÚSCULO ADUTOR DO POLEGAR EM PACIENTES COM
CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
APRESENTADORES: ANDRESSA LETICIA BORGES DE PAULA;
EMANUELLE DO NASCIMENTO SANTOS LIMA; ISABELA BORGES
FERREIRA; LANNA FREITAS MACIEL; MARIA EDUARDA LOPES
RIBEIRO; LYDIA MARINNA GONÇALVES REIS; GEÓRGIA DAS
GRAÇAS PENA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG - BRASIL.
Introdução: O câncer de cabeça e pescoço é considerado
um problema de saúde pública em âmbito mundial. A
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desnutrição nesses pacientes é bastante comum, devido,
principalmente, aos efeitos colaterais da radioterapia e/ou
quimioterapia como, por exemplo, xerostomia, disfagia e
mucosite. Essa condição leva a maiores riscos de complicações e mortalidade, sendo necessários métodos práticos
de avaliação do estado nutricional para detecção precoce
e consequente prevenção dos agravos ocasionados pela
desnutrição. Nesse sentido, a espessura do músculo adutor
do polegar (EMAP), sendo uma medida rápida, não invasiva e objetiva, aparece como uma promissora e eficiente
alternativa para mensurar a massa muscular corporal
nesses pacientes. Objetivo: Identificar a frequência de
desnutrição pela EMAP e correlacionar com o índice de
massa corporal (IMC) e com a avaliação subjetiva global
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Métodos:
Foram incluídos 91 pacientes diagnosticados com câncer
de cabeça e pescoço primário. Dados clínicos e sóciodemográficos foram coletados por meio de questionários.
Dados referentes ao estado nutricional foram obtidos por
meio do IMC, pela avaliação global subjetiva específica
para pacientes oncológicos (AGS-PPP) e EMAP, que foi
posteriormente classificada por diferentes autores, sendo
Lameu et al., (2004); Gonzalez et al. (2010); e Bragagnolo et al. (2011). A correlação de Pearson foi utilizada
para avaliar associação entre as variáveis. Resultados: A
amostra foi composta por 54,9% de idosos e 76,9% de
homens. Neoplasias malignas da cavidade oral, laringe
e faringe foram os principais sítios tumorais (33%, 34,2%
e 24,2%, respectivamente). A frequência de desnutrição
foi elevada na maioria das classificações, sendo 62,7%
quando considerada a AGS-PPP e 69,8%, 57,0% e
96,5% pela EMAP, quando classificado por Bragagnolo
et a.l, Lameu et al. e Gonzalez et al., respectivamente.
Foi observada correlação inversa entre EMAP e escore
da avaliação subjetiva global (r= -0,31; p <0,03),
porém, não foi observada correlação entre IMC e EMAP.
Discussão e Conclusão: Existe grande variabilidade nos
pontos de corte para a desnutrição pela EMAP e a mais
adequada à população avaliada foi a de Bragagnolo et
al. A ausência de correlação entre o EMAP e IMC pode
ser explicada pela inespecificidade desse índice, já que não
distingue massa magra e massa gorda. Por outro lado, a
AGS-PPP é mais adequada para detecção da desnutrição,
pois abrange aspectos importantes do impacto nutricional
(exame físico, sinais e sintomas, ingestão alimentar, etc)
justificando o resultado encontrado. É importante a utilização de medidas antropométricas que, como a EMAP,
é capaz de identificar déficits de massa muscular, possibilitando intervenção adequada em câncer de cabeça e
pescoço. A utilização da EMAP pode ser uma alternativa
de uso prático para detecção de desnutrição quando não
for possível utilizar métodos mais completos em pacientes
com câncer de cabeça e pescoço.

EP288
GORDURA VISCERAL DE ACORDO COM O STATUS DO
GENE KRAS EM PACIENTES CIRÚRGICOS COM CÂNCER
COLORRETAL
APRESENTADORES: MARIANA ABE VICENTE CAVAGNARI; TIAGO
DONIZETTI SILVA; MARCO ANTONIO HADDAD PEREIRA; LUÍSA
JACQUES SAUER; SARHAN SYDNEY SAAD; KÁTIA BARÃO; CARLA
CAROLINE DIAS RIBEIRO; NORA MANOUKIAN FORONES.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A carcinogênese colorretal depende de múltiplas
mutações genéticas e alterações epigenéticas. As mutações
do KRAS ocorrem em até 40% dos casos de câncer colorretal
(CCR) e estão envolvidas na carcinogênese. Estudos anteriores relataram uma associação de aumento do índice de
massa corporal (IMC) e mutação KRAS (KRASm) em CCR.
Objetivo: avaliar a associação do KRASm com o estado
nutricional de acordo com o IMC, gordura visceral (GV) e
tecido adiposo subcutâneo (TAS) em pacientes cirúrgicos com
CCR. Métodos: Foram avaliados pacientes com CCR submetidos à ressecção cirúrgica do tumor na Universidade Federal
de São Paulo. O tecido tumoral foi analisado por meio de
material fresco ou bloco de parafina para identificação
KRASm nos codóns 12 e 13. As mutações foram analisadas
pelo kit específico TruSight Tumor Genes Illumina. IMC, GV
e TAS foram analisados entre 30 e 90 dias antes e após a
cirurgia. GV e TAS foram estudados por tomografia computadorizada. Resultados: Participaram do estudo 28 pacientes
antes da intervenção cirúrgica, sendo 14 KRASm e 14 KRAS
tipo selvagem (KRASwt). A media de idade de acordo com o
status do KRAS foi de 59,07 + 15,34 para KRASm e 65,57
+ 9,74 para KRASwt (p = 0,192). A maioria dos pacientes
(n=19) apresentaram estágio avançado da doença (estágio
III / IV) sendo 54% KRASm. Os tumores KRAS m estavam
localizados principalmente no cólon esquerdo (57%) e nos
tumores KRAS do reto (57%). O IMC, GV e TAS em KRASm e
KRAS wt. os cânceres foram respectivamente: 28,41 + 5,27
kg / m2 vs 26,14 + 6,76 kg / m2 (p = 0,192); 195,96 +
132,13 cm2 vs 110,47 + 76,60 cm2 (p = 0,046); 215,91
+ 110,01 cm2 vs 170,12 + 104,42 cm2 (p = 0,278). Após
a cirurgia foram avaliados 22 pacientes, sendo 12 (54,5%)
KRASm. Entre os pacientes com KRASm, o IMC antes e
depois da ressecção do câncer foi respectivamente de 28,64
+ 5,28 vs 26,83 + 5,61 (p = 0,015). A GV também foi
diferente entre os pacientes com KRASm 207,41 + 140,04
vs 161,05 + 119,91 (p = 0,003). O TAS não diferiu antes
e após a ressecção (p = 0,248). Os pacientes com KRASwt
não apresentaram diferenças no IMC p = 0,250, GV p =
0,220 e TAS p = 0,654. Conclusão: Pacientes com KRASm
tiveram redução superior do IMC e GV comparado aos que
apresentaram KRASwt, após a ressecção cirúrgica. Mesmo
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com reduzido tamanho amostral, os pacientes com CCR
KRASm possivelmente precisam de um maior monitoramento
e intervenção nutricional após a cirurgia.

EP289
IMPACTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES COM
E SEM RISCO NUTRICIONAL

risco nutricional se associa com maior tempo de internação
hospitalar. Pacientes sem risco nutricional apresentaram
queda funcional mais pronunciada como consequência de
procedimentos cirúrgicos oncológicos que pacientes sabidamente com risco nutricional. Esses resultados permitem
sugerir que medidas pré-cirúrgicas poderiam diminuir o
impacto funcional dos procedimentos cirúrgicos e o tempo de
internação hospitalar independentemente do risco nutricional.

APRESENTADORES: JESSIKA CADAVID SIERRA1; DIANA BORGES
DOCK NASCIMENTO2; THAYSE EMANUELLI GODOY BEHNE2;
MARIANA BORGES SILVA THÉ3; MARISTELA LUFT PALAURO2; FRANCILENE OLIVEIRA ANDREO2; HADASSA HILLARY NOVAES PEREIRA
RODRIGUES2; JOSÉ EDUARDO DE AGUILAR NASCIMENTO2.

EP290
IMPACTO DO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO NO ESTADO
NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS, COM DIAGNÓSTICO DE TUMORES DO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL (SNC)

1. UFMT, CUIABÁ - COLOMBIA; 2. UFMT, CUIABÁ - MT - BRASIL;
3. UNIVAG, CUIABÁ - MT - BRASIL.

APRESENTADORES: KAREN JALORETTO TEIXEIRA GUEDES; CRISTIANE FERREIRA MARÇON; BÁRBARA OLIVEIRA FARIA; THAYNA
LEONES ALMEIDA; ADRIANA GARÓFOLO.

Introdução: Procedimentos cirúrgicos são comuns em
enfermidades como câncer. A resposta orgânica ao trauma
operatório e o estado nutricional são fatores importantes
com repercussões na função do músculo esquelético e na
capacidade funcional pós-operatória dos pacientes oncológicos. Detectar cedo as alterações funcionais pode diminuir a
taxa de complicações, infecções, e o tempo de permanência
hospitalar dos pacientes cirúrgicos. Objetivo: Investigar o
impacto de procedimentos cirúrgicos oncológicos na capacidade funcional de pacientes com e sem risco nutricional.
Métodos: Estudo transversal realizado com pacientes oncológicos candidatos a operações de grande porte entre julho
de 2018 a marco de 2019 em Cuiabá, Brasil. Os pacientes
foram avaliados no Pré e no Pós-operatório, a ferramenta
Nutricional Risk Screening-2002 e a dinamometria manual
foram utilizadas para avaliação do estado nutricional e a
forca de preensão palmar respetivamente. Resultados:
Foram avaliados 92 pacientes, dos quais 55,4% eram
homens e 44,6% mulheres, com média de idade de 63,57
e 50,97 anos respetivamente. A avaliação nutricional préoperatória mostrou que 34,8% dos pacientes não tinham
risco e 65,2% apresentavam risco nutricional. A força de
preensão palmar foi menor no grupo com risco nutricional
nesse primeiro momento. Ao comparar a queda da força
do pré-operatório para o segundo dia pós-operatório entre
os grupos encontrou-se que pacientes sem risco nutricional
apresentaram uma queda na força muscular mais pronunciada (p<0,005) que pacientes com risco, sugerindo um
impacto da cirurgia maior nesses pacientes sem risco. Não
houve associação entre dados clínicos pós-operatórios como
o score ASA, o tempo de jejum pós-operatório e o tempo
cirúrgico com o estado nutricional; no entanto foram encontradas diferenças significativas (p=0,049) entre pacientes
com risco nutricional e tempo de internação. Discussão: O

INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA- IOP/GRAACC/UNIFESP,
SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Pacientes pediátricos submetidos a radioterapia são suscetíveis ao prejuízo nutricional,condição
que predispõe a complicações,infecções,toxicidades e
aumento na morbimortalidade 1,2.Objetivos:Avaliar a
evolução nutricional de pacientes com diagnóstico de
tumores do SNC, acompanhados em ambulatório, durante
a radioterapia(RxT). Métodos: Estudo observacional de
coorte retrospectiva, com indivíduos de 1 a 18 anos, que
realizaram acompanhamento nutricional durante o período
de tratamento, avaliados em 3 momentos: pré-RxT(até 15
dias antes do início), durante RxT(metade das sessões)e
pós-RxT (até 15 dias após o término). Os pacientes foram
divididos em 2 faixas etárias:1 até 10 anos incompletos,e
≥10 anos.Considerando a vulnerabilidade da amostra
para desnutrição,agrupou-se a classificação do estado
nutricional (EN)em escore-z de IMC/Idade<-1 (desnutridos)
e ≥-1 (não desnutridos). A área muscular do braço (AMB)
foi classificada como inadequada(P5). Utilizou-se o teste de
Friedman para analisar a variação da perda de peso (PP)
acumulada nos três momentos e o teste de qui-quadrado
para avaliar a diferença da prevalência das variáveis nutricionais entre o momento inicial e final. Resultados: Foram
avaliados 60 pacientes, sendo 35 (58%) do sexo masculino
e 16 (26%) <de 10 anos.O nº médio de sessões de RxT
foi de 29,4 sessões, 32 pacientes realizaram quimioterapia
concomitante a RxT (53%), e 39 (65%) realizaram RxT em
região de SNC+neuroeixo. Entre os pacientes, 23(38%) já
apresentavam PP antes do início da RxT(variando de 0,4% a
14,6%), sendo que ao final do tratamento a perda acumulada
variava entre 0,3% a 25%,tendo acometido um total de 49
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pacientes(81,6%) (p<0,05). Houve diferença estatística na
prevalência de depleção nutricional pré-RxT (16 pacientes 26%)e ao final do tratamento(25 pacientes - 41%) (p<0,05).
A AMB inadequada também aumentou ao final do tratamento
quando comparado ao momento pré-RxT (11 pacientes no
pré vs.14 no pós;(p<0,05). A indicação de terapia nutricional (TN) aumentou ao longo do tratamento, sendo o uso
de suplemento oral com aumento de 45% para 61% e de
nutrição enteral de 25% para 33% (p<0,05). Discussão: A
PP durante a RxT pode ser considerada um fator de mau prognóstico³, sendo responsável por replanejamentos e atrasos no
tratamento. A depleção muscular/sarcopenia, nesse estudo
avaliada pela AMB,é uma característica que causa prejuízos
no bem estar, na capacidade funcional e tolerância ao tratamento4. A sarcopenia tem impacto negativo no prognóstico e
aumenta a morbimortalidade de pacientes com câncer5. A TN
individualizada é indispensável, a fim de identificar indivíduos
em risco nutricional e intervir precocemente. As repercussões
encontradas no estudo,fundamentam a necessidade do
acompanhamento nutricional, bem como a implantação de
TN apropriada para prevenção/tratamento da desnutrição.
Essas ações, resultam na atenuação de complicações e na
melhora da qualidade de vida.

EP291
IMPACTO DO USO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL EM UM
PACIENTE EM QUIMIOTERAPIA COM NEOPLASIA DE
PULMÃO METASTÁTICA - UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: ANDREA KAROLINE RAMOS CAMPOS; JULIANA DAS CHAGAS BASTOS.

ESP, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Pacientes em tratamento oncológico possuem
depleção do seu estado nutricional, uma vez que a síndrome
da anorexia-caquexia (SAC) se instala há a perda do tecido
adiposo e muscular, levando à perda de peso exacerbada,
astenia e deficiências nutricionais. Assim um tratamento
nutricional com suplementos a base de EPA e DHA, juntamente com uma dieta equilibrada, a partir de uma avaliação
com indicadores nutricionais, ajudam a diminuir os efeitos
colaterais do tratamento e viabiliza a prescrição de condutas
efetivas para o tratamento do paciente. Objetivos: Descrever
o impacto do uso de suplementação oral em pacientes
em quimioterapia com neoplasia de pulmão metastática.
Métodos: Estudo descritivo tipo relato de caso, com acompanhamento realizado em um Centro de Oncológico de Fortaleza- CE. Os dados foram obtidos por meio de anamnese e
consulta à literatura. Resultados: J.A.S., sexo masculino, 68
anos, tabagista e etilista por 54 anos. Há 20 anos iniciou o
tratamento de um câncer de estômago, o qual foi realizado

gastrectomia total. Em 2017 iniciou o tratamento de um
adenocarcinoma de pulmão estádio II, o qual fez tratamento
quimioterápico com ciclos de 7 dias e respondeu bem à intervenção. Há um ano ocorreu uma reincindiva local e foram
realizados ciclos de quimioterapia de 21 dias com uma nova
droga concomitante à radioterapia. A nutrição mostrou-se
bastante eficiente no que tange à toxidade da droga quimioterápica com o uso de suplementos orais hiperproteicos e
hipercalóricos, a base de EPA e DHA e módulos de TCM, além
de condutas dietoterápicas efetivas que auxiliaram no ganho
de peso e no manejo dos sintomas decorrentes do tratamento
oncológico. O paciente iniciou o tratamento na nutrição em
2017 com perda de 10 kg e durante nove meses houve um
ganho de 8 kg com estabilidade ponderal mesmo durante
o tratamento quimioterápico. Discussão: A terapia nutricional é de extrema relevância, pois supre as necessidades
nutricionais decorrentes do tratamento para recuperação e
manutenção de peso, proporcionando qualidade de vida ao
paciente em tratamento, diminuindo os efeitos deletérios do
câncer e melhorando a resposta imunológica e inflamatória
do paciente. Conclusão: Mudanças na ingestão alimentar
decorrentes dos efeitos deletérios do tratamento quimioterápico promovem redução significativa de peso, interferindo no
estado nutricional dos pacientes oncológicos. É necessário
avaliar com cautela cada indivíduo para assegurar a melhor
conduta ser tomada para obter resultados efetivos.

EP292
INDICAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA PACIENTES
PEDIATRICOS ONCOLOGICOS INTERNADOS EM
HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM BELÉM, PA.
APRESENTADORES: ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES; DAYSE
MARCIA DE SOUSA GURJAO; RITA DE CASSIA BAHIA VIANA;
SANDRA SEABRA MORAES; VICTOR ANGELO ALVES DA CRUZ
SANTOS; ANDREA DE CARLA PORTILHO NASCIMENTO.

HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, BELEM - PA
- BRASIL.
Introdução: A nutrição parenteral (NP) é recomendada para
aqueles pacientes que apresentam, grave comprometimento
do estado nutricional, que não possuem trato gastrointestinal funcionante ou quando há recusa do uso da sonda,
é indicada para uso em períodos curtos de 10 a 15 dias,
quando houve mucosite severa, íleo paralitico ou vômitos
incoercíveis e por mais de 30 dias quando há falência
intestinal, ressecção extensa do trato gastrointestinal, má
absorção severa e obstrução intestinal. Objetivo: Verificar
as principais indicações de nutrição parenteral e o estado
nutricional de pacientes oncológicos infantis. Métodos:
Estudo realizado em um hospital Oncológico Infantil. Estudo
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transversal, retrospectivo com análise de prontuários e fichas
de atendimento nutricional de crianças e adolescentes entre
1 a 19 anos, no período de janeiro a junho de 2019 que
foram submetidos a NP durante pelo menos 1 dia do período
determinado. Os dados foram catalogados no EXCEL e a
análise estatística foi realizada no BIOESTAT. Resultado: A
amostra foi composta de 58 pacientes, com idade variando
entre 1 a 19 anos, sendo 62,06% do sexo masculino, o tempo
médio de administração da NP foi de 8,06 dias. As principais
indicações para prescrição da NP foram colite neutropenia
com 72,41% dos casos, seguida de trato gastrointestinal não
funcionante (8,62%). A maioria dos pacientes encontravamse com eutrofia (63,79%), seguidos de 32,75% que estavam
com magreza na avaliação nutricional inicial. A maioria das
crianças que foram submetidas a NP possuíam diagnóstico de
tumor hematológico (68,96%). Discussão: Diversos fatores
podem influenciar para a indicação da nutrição parenteral,
neste estudo o mais predominante foi a colite neutropênica, que consiste em uma complicação gastrintestinal da
quimioterapia, principalmente em pacientes com leucemia ou
linfoma. Desta forma a administração adequada da Nutrição
parenteral pode interferir no andamento do tratamento
oncológico, pois a regressão do estado nutricional por falta
de nutrientes, pode ser associado à redução da qualidade
de vida, aumento das reações adversas ao tratamento, pior
resposta a quimioterapia, maior taxa de permanência hospitalar, dentre outros, sendo seu monitoramento essencial para
efetividade da terapia e do bem estar do paciente.

EP293
ÍNDICE GLICÊMICO E CARGA GLICÊMICA DA DIETA DE
PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA
APRESENTADORES: CARLOS CARDOSO NETO1; HELENA ALVES
DE CARVALHO SAMPAIO1; ELIANE MARA VIANA HENRIQUES2;
RUTH PEREIRA COSTA SILVA1; CLARICE MARIA ARAUJO CHAGAS VERGARA1; ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA CARIOCA2;
SORAIA PINHEIRO MACHADO ARRUDA1; AYANA FLORENCIO
DE MENESES1.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: O câncer de próstata aparece como o segundo
mais comum e o quinto mais letal entre homens, sendo
importante a adoção de medidas que previnam a doença
ou sua recidiva. Dentre estas a alimentação tem papel
relevante, havendo estudos que avaliam a relação entre
carboidratos e câncer de próstata, ainda sem conclusões
definitivas. Em oncologia, os carboidratos são comumente
avaliados quanto ao seu índice e carga glicêmicos. O
índice glicêmico dietético (IG) classifica os alimentos que

contém carboidratos pela sua velocidade em alterar o
nível de glicose no sangue após o consumo, e a carga
glicêmica dietética (CG) leva em consideração, além do
próprio IG do alimento, a quantidade que foi consumida
daquele alimento. Objetivo: Analisar o índice glicêmico
e a carga glicêmica das dietas de pacientes de câncer de
próstata, diante da potencial importância desses índices
na prevenção da recidiva da doença. Métodos: A amostra
incluiu 108 pacientes com câncer de próstata. A coleta
de dados foi realizada no período de março de 2017 a
novembro de 2017, por meio da aplicação de um Questionário de Frequência Alimentar (QFA), denominado ELSA
BRASIL, investigando alimentos consumidos nos últimos 12
meses. Os dados fornecidos pelos pacientes em medidas
caseiras foram transformados em gramas/mililitros de
consumo diário. A composição nutricional foi analisada
pelo software Dietwin Plus (dbv 3090), utilizando-se a tabela
do United States Department of Agriculture (USDA) inserida
no referido software. Em relação aos alimentos regionais
que não estavam nesta tabela, foram utilizados os da
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO da
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (2011),
também disponível no software. O IG e a CG dietéticos
foram calculados com ajuda de uma planilha desenvolvida no programa Excel a partir dos dados publicados
por Brand-Miller et al. (2008). O IG foi classificado como
baixo (0 a 55), moderado (56 a 69) ou alto (maior ou
igual a 70). A CG também é classificado como baixa (<
80), moderada (80-120) ou alta (> 120). Resultados: A
média do IG dietético dos pacientes foi de 58 (moderado),
variando de 40 a 76. Aproximadamente 2% dos pacientes
apresentaram alto IG dietético, o que se contrapõe aos
dados da CG, aonde 69% dos pacientes apresentaram
resultados elevados. Discussão: A alta proporção de dietas
de alta CG encontrada mostra que, embora a presença de
alimentos de alto IG seja baixa, a quantidade consumida é
elevada. Neste grupo este consumo pode configurar risco
de recidiva da doença, demandando ações educativas para
controle quantitativo da ingestão de alimentos de alto IG,
privilegiando a ingestão maior de alimentos de baixo IG.

EP294
INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL E DA ABREVIAÇÃO DE JEJUM PRÉ-OPERATÓRIOS NOS DESFECHOS
PÓS-OPERATÓRIOS DE PACIENTES COM CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO
APRESENTADORES: CELINA SOARES DE CARVALHO1; WILZA
ARANTES FERREIRA PERES1; LEONARDO BORGES MURAD2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (INCA), RIO DE
JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ
GOMES ALENCAR DA SILVA (INCA), RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
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Introdução: Pacientes com câncer de cabeça e pescoço
(CCP) apresentam risco aumentado para desnutrição e ocorrência de complicações pós-operatórias que podem interferir
em seus desfechos terapêuticos e tempo de internação hospitalar. Objetivo: Avaliar a influência do estado nutricional e
da abreviação de jejum pré-operatório sobre marcadores
inflamatórios, metabolismo glicêmico, ocorrência de complicações pós-operatórias e tempo de internação hospitalar de
pacientes com CCP submetidos à cirurgia eletiva. Métodos:
Tratou-se de um estudo clínico randomizado, não-cego,
realizado em um hospital público especializado no tratamento de câncer, na cidade do Rio de Janeiro/Brasil, com
todos os pacientes admitidos para cirurgia eletiva de cabeça
e pescoço durante os meses de março a outubro de 2018,
sendo a amostra composta por 49 participantes. A Avaliação
Subjetiva Global Preenchida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP)
e o Índice de Massa Corporal (IMC) pré-operatórios foram
realizados no momento da admissão hospitalar. A abreviação
de jejum pré-operatório foi feita no dia da cirurgia, antes
dos pacientes serem encaminhados ao centro cirúrgico. No
primeiro dia pós-operatório foi coletada amostra de sangue
para avaliação da concentração sérica de glicose, insulina,
cortisol e proteína-C reativa (PCR) e para o cálculo de resistência (HOMA-IR) e sensibilidade (QUICKI) à insulina. Para
todos os testes foi adotado nível de significância de 5%.
Resultados: No período pré-operatório, a ASG-PPP classificou 63,3% dos participantes como ASG-A (bem nutridos) e
36,7% como ASG-B (suspeita de desnutrição ou desnutrição
moderada) e o IMC, 53,1% com excesso de peso e 46,9%
como eutróficos. No período pós-operatório, os pacientes
ASG-A tiveram maiores insulinemia (p-valor = 0,030) e
HOMA-IR (p-valor = 0,028) e menor tempo de internação
(p-valor = 0,021), e os ASG-B, maior concentração sérica
de cortisol (p-valor = 0,037); não houve associação entre
o IMC e as variáveis pós-operatórias estudadas. Não houve
diferença significativa entre a abreviação de jejum préoperatório acrescida com proteína e à abreviação realizada
apenas com maltodextrina. O número de complicações
pós-operatórias foi considerado pequeno e, por isso, não
foi possível realizar análise. Conclusão: A hiperglicemia e
a hiperinsulinemia pós-operatórias, o maior HOMA-IR e o
menor tempo de internação apresentados pelos pacientes
ASG-A, indicaram que a avaliação nutricional pré-operatória
deve ser realizada a fim de reduzir o risco de complicações
pós-operatórias. A abreviação de jejum pré-operatório
acrescido com proteína não foi associada à melhora dos
parâmetros pós-operatórios avaliados quando comparada
à abreviação de jejum com carboidrato.

EP295
MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NA DETERMINAÇÃO
DA PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES
PRÉ-CIRÚRGICOS COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

APRESENTADORES: GABRIELLA BEHRMANN BENTO ALMEIDA1;
NEYARA DOS SANTOS OLIVEIRA2; ANDRESSA MEIRELLES SANTOS
BARROS3; VANESSA ARAUJO TEIXEIRA ALMEIDA2; ADRIELE LUANA
CARNEIRO2; SUZANE PEREIRA DE SOUZA4; MARIZE FONSECA DE
OLIVEIRA4; TÉRCIO GUIMARÃES REIS2.

1. FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA (FAT) / NÚCLEO DE PESQUISA
EM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO (NUPESCAP), FEIRA DE
SANTANA - BA - BRASIL; 2. NÚCLEO DE PESQUISA EM CÂNCER
DE CABEÇA E PESCOÇO (NUPESCAP), FEIRA DE SANTANA - BA BRASIL; 3. UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) / NÚCLEO DE
PESQUISA EM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO (NUPESCAP),
FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL; 4. UNIVERSIDADE EST. DE FEIRA
DE SANTANA(UEFS)/NÚCLEO DE PESQ. EM CÂNCER DE CABEÇA E
PESCOÇO(NUPESCAP), FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.
Introdução: A desnutrição tem sido considerada o mais
importante distúrbio nutricional observado nos pacientes
com câncer de cabeça e pescoço (CCP). A necessidade de
estabelecer o risco ou diagnóstico nutricionais dos pacientes,
por meio de um rastreamento seguido da avaliação nutricional, é clara diante da associação entre desnutrição e o
surgimento de complicações, bem como da mortalidade.
Dentre os instrumentos de rastreamento nutricional a Mini
Avaliação Nutricional (MAN) é prática, de simples aplicação
e capaz de identificar pacientes que necessitam intervenção
nutricional precoce. A versão original é composta por 18
itens que englobam antropometria, avaliação dietética,
avaliação clínica global e autopercepção de saúde e estado
nutricional, podendo ser utilizada tanto para triagem como
para avaliação. Inicialmente esse teste foi desenvolvido para
idosos e atualmente é amplamente utilizado entre pacientes
adultos, em nível ambulatorial e hospitalar. Objetivo: Determinar a prevalência de desnutrição e de risco nutricional
em pacientes pré-cirúrgicos de CCP, através do teste MAN.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, com pacientes
portadores de CCP, elegíveis para cirurgia como tratamento
inicial, atendidos em uma unidade de alta complexidade em
oncologia em Feira de Santana/BA, no período de novembro
de 2016 a maio de 2019. Todos os pacientes foram submetidos a avaliação nutricional em consulta pré-operatória,
onde foi realizada a MAN e coleta de dados sócio-demográficos. Esta pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana/
BA, parecer nº 1.399.962. Resultados: Foram incluídos no
estudo 51 pacientes, com média de idade de 64,05 anos,
a maioria homens (84,3%), de baixa escolaridade (88,2%)
e baixa renda familiar (78,4%). Segundo a MAN, 49% dos
pacientes apresentaram risco de desnutrição e 17,7% eram
desnutridos. O comprometimento do estado nutricional
esteve presente em 66,7% dos pacientes. Discussão: O perfil
socioeconômico dos pacientes estudados, corroboram com
as referências do Instituto Nacional do Câncer (INCA), para
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portadores de CCP. A alta prevalência de comprometimento
do estado nutricional em pacientes com CCP encontrada
neste estudo é confirmada em outros trabalhos que ultilizaram
a MAN para triagem nutricional. Este instrumento reflete bem
o estado nutricional, uma vez que considera avaliação clínica,
dietética e antropométrica do indivíduo. Estudos mostram
que a MAN tem boa acurácia para determinar desnutrição.
A MAN mostrou-se uma ferramenta de triagem nutricional
prática, eficaz e aplicável para identificação de risco nutricional de pacientes com CCP pré-cirúrgicos, demonstrando
uma alta prevalência no comprometimento nutricional nos
pacientes estudados.

EP296
NÃO EXISTE RELAÇÃO ENTRE O TAMANHO DO TUMOR
E INDICADORES DE ADIPOSIDADE CORPORAL EM
PACIENTES ONCOLÓGICOS
APRESENTADORES: MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO1; DÉBORA
DAIANE DA SILVA1; ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES2;
ISLANNE LEAL MENDES1; RAISA DE OLIVEIRA SANTOS1; MARIA
DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS1; GILMARA PERES RODRIGUES1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.
Introdução: A obesidade está relacionada ao aumento do
risco carcinogênico e à progressão da doença, resultando em
pior prognóstico clínico nas pessoas com câncer e excesso de
tecido adiposo. Desta forma, a manutenção de um estado
nutricional adequado durante o tratamento oncológico é
importante para a eficácia da terapêutica instituída, seu
prognóstico e sobrevida. Objetivo: Relacionar o tamanho do
tumor à indicadores de adiposidade corporal em homens e
mulheres com câncer. Métodos: Estudo transversal, realizado
com 34 pacientes oncológicos atendidos no ambulatório
de um Hospital Universitário do Nordeste do Brasil. Foram
avaliados peso (kg) e altura (m), utilizando balança digital
portátil e antropômetro graduado, para determinação do
índice de massa corpórea (IMC). Para avaliação da adiposidade, aferiu-se a circunferência da cintura (CC), utilizando
fita inelástica, determinando-se a relação cintura estatura
(RCE) e o índice de conicidade (ICON). O tamanho do tumor
foi obtido por meio de consulta aos prontuários clínicos
e exames de imagem. A distribuição dos dados quanto à
simetria foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk, aplicando-se
os testes de correlação de Pearson ou Spearman para variáveis paramétricas e não-paramétricas, respectivamente.
Foram considerados significativos valores de p< 0,05. A
pesquisa foi aprovada pela Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário (83129518.2.0000.8050) e todos os

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Resultados: A média de idade dos pacientes
foi de 54,9 ± 14,1 anos, com predominância feminina
(79,5%; n=27). O carcinoma mamário foi o tumor mais
prevalente (61,7%; n=21), seguido dos cânceres de colo
uterino (14,7%; n=5), próstata (14,7%; n=5) e pulmão
(8,8%; n=3). O tamanho médio dos tumores foi de 5,2 ± 2,9
cm. Referente aos dados antropométricos, a média de IMC
(26,2±4,5 kg/m²) evidenciou predominância de excesso de
peso. Para os indicadores de adiposidade CC, RCE e ICON,
os valores médios foram, respectivamente, 89,5 ± 11,6 cm;
0,57 ± 0,07 e 1,28 ± 0,09, evidenciando a presença de
adiposidade abdominal e risco cardiometabólico elevado.
Os testes de correlação entre indicadores de adiposidade e
tamanho do tumor não encontraram valores significativos
(p<0.05). Assim, embora saiba-se que o excesso peso pode
influenciar a progressão carcinogênica, outros fatores de
risco, modificáveis ou não, devem ser avaliados simultaneamente para melhor compreender esta relação. Conclusão:
Na população avaliada, o excesso de adiposidade abdominal
não está relacionado à proliferação celular e aumento do
tamanho tumoral.

EP298
PERCEPÇÃO ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL E SAÚDE/RECUPERAÇÃO DE DOENÇAS ENTRE
PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
APRESENTADORES: JAQUELINE ALMEIDA GUIMARAES BARBOSA;
ANNY LEAL GOTSCHALG; LARIZA EMANUELE ALCANTARA FERREIRA; MHAYARA CARDOSO DOS SANTOS; PAULA GRACIELLE
ALVES SILVA; VANDERLEI COSTA VILELA.

UFMG, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Objetivo: Avaliar a percepção acerca da relação entre
alimentação e a saúde/recuperação de doenças entre
pacientes internados em um hospital de alta complexidade.
Métodos: Estudo descritivo, realizado com pacientes
adultos internados em uma unidade de clínica médicocirúrgica de um hospital público de alta complexidade.
Todos os pacientes foram interrogados inicialmente acerca
do que pensam sobre a alimentação saudável e sobre os
hábitos alimentares. Posteriormente foram indagados acerca
da relação entre alimentação e saúde/recuperação de
doenças. As falas foram transcritas. Foi realizada análise
de conteúdo. Resultados: Participaram do estudo 17
pacientes adultos com idades entre 24 e 88 anos, tendo a
maioria diagnóstico de câncer do aparelho gastrintestinal.
A maioria (52,9%) tinha fundamental incompleto. Havia
11,7% de analfabetos e 11,7% de pacientes com ensino
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superior, sinalizando a diversidade do grau de instrução da
clientela assistida. 11,7% tinha fundamental completo e
11,7% ensino médio. A alimentação saudável é representada principalmente pela ingestão de ‘verduras, legumes,
frutas, arroz, feijão e carnes e por se evitar alimentos gordurosos, sal, bebidas alcoólicas e industrializados’. Apesar
disso, quando indagados sobre os hábitos alimentares,
surgiram relatos de ingestão de comidas como ‘cachorro
quente, chips, bolos, biscoitos, doces, suco em pó’. O
preparo da alimentação é quase sempre feito por uma
‘mulher’. Foi marcante a associação entre falta de comida
e fraqueza. Observou-se haver uma compreensão geral
de que a alimentação favorece a saúde e a recuperação
de doenças. Contudo, os pacientes não souberam explicar
como, havendo o entendimento apenas de que a alimentação repõe as do organismo e o mantém ‘vivo’. Discussão:
A percepção geral de alimentação saudável condiz com o
que é preconizado na literatura. Contudo, o conhecimento
mostrou-se não significar a adoção de hábitos alimentares
totalmente saudáveis, o que se acredita ter relação com
fatores sócio-culturais. Faz-se necessário esclarecer os
pacientes acerca da importância da alimentação para a
recuperação de doenças considerando seus diferentes níveis
de escolaridades nas ações educativas. Dentre as limitações
do estudo pontua-se que não foi indagado de forma mais
aprofundada acerca das porções dos diferentes grupos
alimentares e se a ingestão corresponde ao recomendado,
bem como os fatores que favorecem a ingestão de alimentos
não saudáveis. Conclusão: A compreensão mais ampliada
da importância da alimentação para a recuperação de
doenças poderá favorecer maior engajamento do paciente
quanto à ingestão alimentar adequada, visando evitar os
danos ocasionados pela desnutrição. Cabe à toda a equipe
multiprofissional orientar os pacientes quanto à alimentação
saudável, destacando-se aqui o papel da enfermagem, que
é quem mais tempo permanece ao lado dos paciente e
mais oportunidades tem de prestar esses esclarecimentos.

EP299
PERFIL DE MUCOSITE E ESTADO NUTRICIONAL EM
PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS
TRONCO HEMATOPOIÉTICAS APARENTADO
APRESENTADORES: VANESSA DA SILVA ALVES; JALILA DE SOUZA
ABDEL HAMID; TATIANE ROXO FRAGA; MARINA LUIZE BACK;
CAMILA BELTRAME BECKER VERONE; PAULA ELISA DE OLIVEIRA;
ETIELLE PEREIRA SONAGLIO.

diagnóstico e estágio da doença, tipo de transplante, grau
de histocompatibilidade, tipo de condicionamento, idade,
tratamento prévio e estado nutricional. A perda de peso é
comum nestes pacientes, os quais apresentam alto risco de
desnutrição tanto no pré quanto no pós-TCTH, sendo o estado
nutricional um fator prognóstico na evolução. Além disso,
a mucosite é altamente prevalente no TCTH mieloablativo
devido às altas doses de quimioterapia, tendo sido descrita
como a toxicidade mais severa e limitante do tratamento.
Objetivos: Descrever o perfil de mucosite e perda de peso
de pacientes submetidos ao TCTH alogênico aparentado em
um hospital da região sul do Brasil. Métodos: Foi realizado
estudo transversal, incluindo pacientes submetidos ao TCTH
alogênico aparentado entre junho de 2015 e junho de 2017.
Foram avaliados: diagnóstico, tipo de condicionamento,
porcentual de perda de peso não intencional e grau de mucosite. Resultados: Foram realizados 12 TCTH aparentados,
sendo os diagnósticos mais frequentes a Leucemia Linfóide
Aguda (33%), Linfoma (33%) e Leucemia Mielóide Aguda
(17%). Todos os condicionamentos foram mieloablativos,
exceto um paciente que realizou condicionamento reduzido.
Em 66% (n=8) dos pacientes foi diagnosticada mucosite grau
2 e 3, mesmo com a utilização da laserterapia. A perda de
peso durante a internação ocorreu em 92% dos pacientes
(n=11), sendo de 10% ou mais do peso usual, classificada
como perda grave. A perda de peso grave foi observada entre
42% (n=5) dos pacientes que realizaram condicionamentos
mais severos, incluindo a Total Body Irradiation. Destaca-se
que o paciente que possuiu o menor percentual de perda
de peso foi submetido à terapia nutricional enteral antes do
transplante. Discussão: O risco nutricional dos pacientes
submetidos ao TCTH é elevado, podendo agravar-se de
acordo com o estado nutricional prévio, condicionamento,
tempo de internação ou presença de complicações gastrintestinais como a doença do enxerto contra o hospedeiro
(DECH). A presença de mucosite é extremamente relevante
nesta população, por poder representar um impeditivo na
ingestão oral, com potencial agravamento do estado nutricional. Na população observada, um percentual elevado
de pacientes apresentou perda de peso grave, o que pode
levar a piores desfechos clínicos. A correta avaliação do
estado nutricional no TCTH e o adequado planejamento
dietoterápico com o desenvolvimento de plano de cuidado
individualizado são fundamentais para manutenção e/ou
recuperação do estado nutricional dos pacientes, e tem
impacto relevante na evolução clínica no TCTH. A presença
de mucosite nesse grupo de pacientes torna ainda mais
relevante esse cuidado nutricional, visto a relevante perda
de peso apresentada neste trabalho.

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: O sucesso do transplante de células tronco
hematopoiéticas (TCTH) é influenciado por fatores como

EP300
PERFIL E CONSUMO ALIMENTAR PRÉ-DIAGNÓSTICO DE
PACIENTES COM CÂNCER NO TRATO GASTROINTESTINAL
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APRESENTADORES: EDUARDA DE ALMEIDA CANDIAN; BRUNA
CARDOSO PARADELO; MARIANA FERREIRA DE SOUZA; SOLANGE
SILVEIRA PEREIRA; ELIANA CARLA GOMES DE SOUZA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, VIÇOSA - MG - BRASIL.
Introdução: O câncer é a segunda principal causa de morte
no mundo e responsável por 9,6 milhões de mortes em
2018. Entre 80 e 90% dos casos estão associados a causas
externas, como hábitos alimentares e estilo de vida e podem
aumentar o risco da doença. Dos cânceres que acometem
o trato gastrointestinal, os mais incidentes são: cólon e
reto, estômago, esôfago. Cerca de 35% dos diversos tipos
de câncer tem como causa dietas inadequadas. Objetivo:
Avaliar o perfil e o consumo alimentar pré-diagnóstico de
pacientes com câncer no trato gastrointestinal (TGI) atendidos
em um hospital de Ponte Nova – MG. Métodos: Trata-se de
um estudo transversal observacional, no qual foi aplicado
um questionário semiestruturado e registro habitual em
pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico. A
análise quantitativa dos dados foi feita pelo software DietBox.
Para estimar a prevalência de inadequação dos micronutrientes e fibras foram considerados os valores das Dietary
Reference Intakes (DRI) correspondendo à proporção de
indivíduos cujo consumo se encontrava abaixo da Estimated
Average Requirement (EAR) estabelecida. Para os ácidos
graxos saturados, poli-insaturados e monoinsaturados foram
considerados os valores da AMDR. A análise de dados foi
feita pelo Excel 2007. Resultados: A amostra foi composta
por 33 pacientes adultos e idosos diagnosticados com
câncer no TGI: esôfago, estômago, intestino, pâncreas,
vesícula biliar, fígado e reto. A amostra tinha a média de
idade de 63 anos, sendo que 55% era representado pelo
sexo masculino. Foi possível observar que 76% eram etilistas
ou ex-etilistas e 67% eram tabagistas ou ex-tabagistas. Na
avaliação dietética, por meio do recordatório habitual aplicado, a média de ingestão foi de 1834Kcal. A ingestão de
fibras representou média de 21,4g e 67% de inadequação.
No perfil lipídico, a gordura saturada apresentou 100% de
inadequação, a poli-insaturada 94% e a monoinsaturada
97%, com consumo acima da recomendação. Em relação
aos micronutrientes, o consumo de ferro estava inadequado
em 9% e de cálcio em 97% dos pacientes. A vitamina B12 foi
a que apresentou menor inadequação (30%). A ingestão de
vitamina E apresentou 100% de inadequação, de vitamina
C, 55% e de vitamina A, 94%. Discussão: De acordo com
o Instituto Nacional de Câncer, o alcoolismo causa entre
2 e 4% das mortes por câncer, sendo fator de risco para o
desenvolvimento de tumores na cavidade bucal, esôfago,
fígado, reto, principalmente se o uso for combinado com o
tabaco. Os benefícios para a redução da incidência e mortalidade de câncer por meio de modificações nos hábitos de
vida são claros. A alimentação adequada, rica em alimentos

fontes de fibras, vitaminas e minerais e o consumo moderado
de gorduras são importantes na prevenção do câncer. Foi
observado no estudo que, pacientes com câncer no TGI, têm
consumo inadequado de fibras, lipídios e micronutrientes
dando suporte à importância da alimentação adequada na
prevenção do cancer.

EP301
PERFIL NUTRICIONAL DE MULHERES COM CÂNCER DE
MAMA ASSISTIDAS EM UMA CLÍNICA ONCOLÓGICA
PARTICULAR DO DISTRITO FEDERAL
APRESENTADORES: DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS1;
JOYCE ALVES DE ALMEIDA2; GISLAINE QUEIROZ DA SILVA2;
PAULINA NUNES DA SILVA3.

1. UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. UNIEURO, BRASÍLIA - DF
- BRASIL; 3. ONCOVIDA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: O tratamento quimioterápico traz grande
impacto na vida do paciente com o meio, por isso é evidenciado a importância e necessidade da avaliação nutricional.
Objetivo: analisar o perfil nutricional das mulheres com
câncer de mama de uma clínica de oncologia em Brasília,
DF. Métodos: Trata-se de um estudo transversal e analítico em que a amostra foi composta por mulheres adultas
com diagnóstico de câncer de mama em tratamento de
quimioterapia. Para as participantes aptas a pesquisa foi
apresentada a proposta do trabalho e efetuado o convite
para participação, para aquelas que aceitaram foi solicitado
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Todas as etapas do estudo foram aprovadas pelo
Comitê de Ética e Pesquisas do Centro Universitário Euro
Americano sob o parecer n° 2.737.581. Foi realizada anamnese para identificação da paciente e logo após foi feita uma
avaliação antropométrica aferindo circunferência do braço,
dobra cutânea do tríceps, altura, e utilizada a bioimpedância
para análise da composição corporal. Resultado: A amostra
homogênea foi composta por 17 mulheres, com idade média
de 58,94 (±13,8) anos, 47,1% concluíram o ensino superior, 41,2% haviam sido diagnosticadas com o câncer há
menos de 1 ano e 58,8% estavam no início do tratamento
quimioterápico, apresentaram tumoração na mama esquerda
e utilizavam apenas um tipo de quimioterápico. ). O IMC
médio para adultas foi de 27,62kg/m2 (±2,97), considerado
como sobrepeso pela OMS e o IMC médio para idosas foi de
26,45kg/m² (±3,47), considerado como eutrofia pela OPAS.
Dentre as pacientes estudadas, 75% das pacientes adultas e
33,3% das pacientes idosas apresentaram sobrepeso e obesidade, fator preocupante visto que isto às predispõem ao um
maior risco de complicações metabólicas. Na avaliação da
DCT foi identificado que 11,8% das mulheres eram obesas.
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Quanto a CB, 58,82% da amostra estavam eutróficas,
porém, em relação a CMB, 23,6% apresentaram algum
grau de desnutrição, sendo que a desnutrição leve e grave
foram as mais prevalentes.De acordo com a %PGC, 100%
acima da normalidade.Considerando a alteração de peso
pós-diagnóstico, 47,06% ganharam peso, 35,29% perderam
peso, e 17,65% não apresentaram alteração. Conclusão: A
amostra apresentou predominância de sobrepeso e obesidade, reforçando os dados descritos na literatura que
reportam a associação entre o excesso de gordura corporal
com o câncer de mama. Ressalta-se aindaque as alterações
como o ganho de peso no pós diagnóstico podem ocorrer,
e pode estar relacionada a terapia quimioterápica utilizada.
Destaca-se que seja revisada a importância do atendimento
multiprofissional, valorizando o papel da nutrição como peça
chave nesse atendimento.

EP302
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
PELA NUTRISCORE
APRESENTADORES: CHRISLAYNE BARBOSA BISPO; MONIQUE
TAVARES DE JESUS; FERNANDA NORONHA DE GOIS; NARA
NAYANE BRITO MENEZES; CAROLINA CUNHA DE OLIVEIRA;
ANA LILIA SOUSA GAMA; HELEN MARIA SANTOS SILVA; CLARA
RAYNARA DA SILVA CALADO.

CENUT, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: O câncer é uma patologia caracterizada pelo
crescimento anormal de células. A incidência de desnutrição e risco nutricional nesse público é crescente, devido
aos efeitos colaterais relacionado aos tratamentos e ao
impacto causado pelo catabolismo associado a patologia
de base. Diante disso, torna-se importante identificar o
estado nutricional destes pacientes, visto que a condição
nutricional causa impacto direto no prognóstico. Um dos
métodos utilizados na identificação do risco nutricional é a
triagem nutricional. Dentre as ferramentas utilizadas para
triagem, temos a NUTRISCORE criada recentemente para
pacientes oncológicos em nível ambulatorial, apresenta
alta sensibilidade, especificidade e de fácil aplicação, com
acréscimo de variáveis relacionadas a localização do tumor
e o tratamento. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional com
base na triagem de risco nutricional NUTRISCORE em
pacientes oncológicos e sua relação com o tipo de neoplasia
e tratamento. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo
transversal. A amostra inclui pacientes de ambos os sexos,
com diagnóstico de câncer, com idade superior a 18 anos,
internados em um hospital particular de Aracaju-SE e em uso
de terapia nutricional, no período de janeiro a novembro de
2017. Foram obtidos dados referentes a sexo, idade, tipo de

neoplasia e tratamento. O estado nutricional foi identificado
pelas informações coletadas através da triagem Nutriscore.
Os dados foram analisados pelo software SPSS, versão 20.0.,
utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson, com nível de
significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta por
78 pacientes distribuída em 50% adulto e 50% idosos, do
total 53,8% pertence ao sexo feminino. O tipo de neoplasia
mais prevalente foi na região gastrointestinal (32,1%) e o
tratamento mais utilizado foi a quimioterapia. No que tange
ao estado nutricional identificado pela triagem, 16,7% apresentaram baixo peso, 46,2% peso adequado e 37,2% excesso
de peso. Não houve associação entre o tipo de neoplasia
e o estado nutricional (p=0,101), porém observou-se que
30,8% da amostra de baixo peso apresenta câncer gastrointestinal. No que concerne ao tipo de tratamento, não houve
correlação deste com o estado nutricional (p=0,748), no
entanto 21% (26,9) dos pacientes que faziam quimioterapia
estavam com peso adequado. Discussão: Diante do exposto,
observa-se que o uso da Nutriscore contribui como uma
forma precoce de identificar o estado nutricional e evitar
piora do prognóstico e agravamento da doença. Concluímos, através desta, que o curso de depleção nutricional
entre ambas as localizações tumorais e entre os tipos de
tratamento é diferente. Indivíduos com câncer gastrointestinal
estão expostos a maiores alterações fisiológica e metabólicas
que são responsáveis por impacto na absorção de nutrientes
e consequente risco de desnutrição. No entanto, a conduta
nutricional deve levar em consideração tanto o estado nutricional como o tipo de neoplasia.

EP303
PERFIL NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE
PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EM UNIDADE
ESPECIALIZADA DE UM MUNICÍPIO BAIANO
APRESENTADORES: JALYNE MALHEIRO DA SILVA; ROBERT FIGUEIROA DE JESUS; LARISSA SILVA LIMA; JULITA MARIA FREITAS
COELHO; CAROLINE SANTOS SILVA; MICHELE BASTOS DA SILVA;
SAMILLY SILVA MIRANDA.

FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.
Introdução: O câncer é um importante problema de saúde
coletiva, considerado uma das principais causas de morte
no mundo. Trata-se de uma doença de caráter complexo e
tratamento debilitante. Esses fatores levam a alterações metabólicas e fisiológicas, inclusive transtornos gastrointestinais
que afetam o estado nutricional e o processo de alimentação.
Um perfil nutricional e consumo alimentar inadequados
comprometem a resposta terapêutica, piora o prognóstico e
aumenta a mortalidade. Objetivo: Traçar o perfil nutricional
e o consumo alimentar dos pacientes oncológicos atendidos
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em uma unidade especializada em um município baiano.
Métodos: Foi realizado um estudo de corte transversal de
março a junho de 2017, com 97 indivíduos acometidos
por câncer, utilizando-se questionários, mediante entrevista,
e consulta aos prontuários. Resultados: A maior parte da
amostra foi composta por mulheres, o que resultou em um
maior número de casos de câncer de mama. Ao se avaliar
o estado nutricional através do cálculo de índice de massa
corporal, pôde-se perceber que a maioria dos pacientes
possuía excesso de peso, seguido de eutrofia, e uma baixa
ocorrência de desnutrição. Discussão: O consumo dos
grupos alimentares foi considerado inadequado para a
maioria dos pacientes, principalmente em relação aos
legumes e verduras e aos laticínios. Em contrapartida, o
consumo de diário de doces e gorduras foi pouco relatado.
A alimentação e nutrição são importantes interventores no
desenvolvimento e tratamento do câncer. Por isso, sugerem-se
pesquisas adicionais que possam trazer mais contribuições
nesse campo do conhecimento científico.

EP304
POLIDEXTROSE: INFLUÊNCIA NOS NÍVEIS DE MINERAIS
SANGUÍNEOS, MINERALIZAÇÃO ÓSSEA E EFEITOS SOBRE
OS PARÂMETROS FERMENTATIVOS EM RATOS GASTRECTOMIZADOS
APRESENTADORES: SILVANA FRANCO1; RODRIGO ALBERTO
PEREIRA GOMES2; ELIANE MARA PEREIRA MALUF3.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, GUARAPUAVA PR - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL;
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O tratamento cirúrgico é a principal alternativa
terapêutica em diagnósticos adenocarcinomas gástricos,
doenças ulcerosas gástricas avançadas e obesidade mórbida.
Algumas alterações nas funções do estômago levam a
danos na digestão com prejuízos na absorção intestinal de
nutrientes. Estudos apontam que, após terapia de resseção
gástrica parcial ocorre diminuição na absorção de cálcio. Os
prebióticos podem atuar como coadjuvantes na melhoria da
biodisponibilidade do cálcio por meio da dieta, aumentando
a absorção no cólon proximal, com envolvimento dos ácidos
graxos de cadeia curta, com espessamento e aumento do
peso da parede do ceco da redução do pH. Faz-se necessário
manter um suprimento constante de cálcio biodisponível, pois
a taxa de absorção oscila entre 30 a 50% e as ressecções
gástricas são conhecidas por causar desordens gástricas relacionadas com a capacidade comprometida para a utilização
de cálcio na dieta. Objetivos: Neste estudo, o objetivo foi
avaliar os efeitos da suplementação com polidextrose nos
níveis séricos de minerais, mineralização óssea e parâmetros

fermentativos no conteúdo cecal em ratos wistar gastrectomizados. Métodos: Ratos Wistar machos (n = 40) com aproximadamente 250 g foram submetidos à cirurgia de gastrectomia a Billroth II com vagotomia troncular anterior, sendo
distribuídos em dois grupos: gastrectomizados (GXT) e falso
gastrectomizados (SHAM). Após sete dias de pós-operatório
foram subdivididos em quatro grupos: Sham Controle (Sham
sem polidextrose); Sham PDX (Sham com polidextrose); GXT
Controle (Gastrectomizados sem polidextrose); GXT PDX
(Gastrectomizados com polidextrose). O ganho de peso e o
consumo de dieta foram avaliados semanalmente. A coleta
de fezes foi realizada durante o experimento. Os animais
foram eutanasiados após 60 dias de experimento e o sangue,
ossos e ceco foram removidos neste momento. Resultados:
Os animais do grupo SHAM controle tiveram maior ganho
de peso em comparação aos outros grupos (p<0,05). Houve
um menor consumo de ração nos animais do grupo GXT
PDX (p<0,05). A PDX manteve os níveis séricos de cálcio
(cálcio, fósforo) nos grupos suplementados com o prebiótico. Com relação à fosfatase o grupo GXT PDX apresentou
maiores médias, influenciando positivamente no processo
de mineralização óssea. Conclusções: A gastrectomia não
gerou comprometimento ósseo nos grupos estudados GXT
Controle e GXT PDX e não houve diferença com os grupos
SHAM Controle e SHAM PDX. A PDX gerou alterações no
ceco dos animais suplementados, onde houve redução do
pH, aumento do peso, mas não gerou aumento de ácidos
graxos de cadeia curta (AGCC) no GTX PDX. Pode-se concluir
que a PDX interfere positivamente na manutenção dos níveis
séricos de cálcio e fósforo e que se mostra envolvida no
processo de fermentação no intestino grosso.

EP305
PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM CÂNCER DO TRATO GASTROINTESTINAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM RECIFE - PE
APRESENTADORES: KARLA GABRIELA LAPENDA DOS SANTOS
MOTA SILVA1; MÁRCIA JACIANE DA SILVA2; ISABELLE PRISCILA
ESPÍRITO SANTO2; HELAINE MARIA DA SILVA2; JÉSSICA ROBERTA
SILVA DE PAULA2; JÉSSICA CORDEIRO DA SILVA2; GILVANETE TAIS
LINO DA SILVA2.

1. CLINUTRI LTDA, RECIFE - PE - BRASIL; 2. HUOC - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: O câncer é considerado um importante
problema de saúde pública especialmente entre os países
em desenvolvimento, onde é esperado que nas próximas
décadas, o impacto do câncer na população corresponda a
80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para
2025. Evidências científicas mostram que a desnutrição é um
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fator frequente no paciente oncológico, sendo encontrada em
40-80% durante o curso da doença e pode ser consequência
do aumento da demanda nutricional do tumor, localização
e estágio da doença, terapia antineoplásica aplicada e das
alterações metabólicas causadas pela neoplasia. Tendo
em vista a complexidade das alterações ocasionadas pelo
câncer, a avaliação nutricional é o primeiro passo para
identificar problemas relacionados à nutrição que levam
principalmente ao comprometimento do estado nutricional.
Vários métodos podem ser utilizados na avaliação nutricional
do paciente oncológico, destacando-se antropometria,
dados bioquímicos, consumo alimentar, avaliação clínica e
subjetiva. Objetivo: Avaliar a prevalência de desnutrição em
portadores de câncer do trato gastroinstestinal, internados
em um hospital público de Pernambuco. Métodos: Estudo
transversal, envolvendo 50 pacientes adultos com diagnóstico de câncer, internados no centro de oncologia de um
hospital público de Pernambuco. O estado nutricional foi
determinado segundo o método de avaliação nutricional
para pacientes oncológicos a Avaliação Subjetiva Global
Produzida Pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) e a antropometria,
segundo o índice de massa corporal (IMC), circunferência
do braço (CB) e prega cutânea tricipital (PCT). O diagnóstico clinico dos pacientes também foi observado. A análise
estatística foi realizada utilizando o software SPSS, versão
13.0, considerando-se significativo p ≤ 0,05. Resultados:
Foram avaliados 50 pacientes, onde a maioria eram do
sexo feminino (57,2%), com média de idade de 58,4 anos.
Houve prevalência de desnutrição em todos os parâmetros
avaliados: ASG-PPP, CB, PCT e IMC (62%, 54,7%, 54,7 e
52,3%, respectivamente). É comum paciente com câncer
do trato gastrointestinal apresentar desnutrição decorrente
da sintomatologia e obstrução do tumor, que prejudica a
digestão e absorção dos alimentos. Colling et al. (2012)
observou que 75,9% dos pacientes com câncer do trato
gastrointestinal avaliados pela ASG-PPP apresentaram algum
grau de desnutrição, corroborando com os achados deste
estudo. Conclusão: Houve alta prevalência de desnutrição
entre os pacientes hospitalizados, em todos os parâmetros
avaliados. A avaliação nutricional adequada e uma ferramenta eficaz e de grande adesão na rotina hospitalar e se
faz necessária para uma eficiente terapia nutricional do
paciente oncológico.

EP306
PROPOSTA DE CARDÁPIO COMO TERAPIA NUTRICIONAL
PARA PACIENTES COM DOENÇA DO ENXERTO CONTRA
O HOSPEDEIRO (DECH) INTESTINAL
APRESENTADORES: DANDARA CARVALHO DA SILVA1; GEOVANA
CARLA CHICONATO2; DENISE JOHNSSON CAMPOS2; CAROLINA
PAGNONCELLI GABRIELLI2; VANEUZA ARAÚJO MOREIRA FUNKE2;
REGINA MARIA VILELA2.

1. COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL; 2. COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A Doença do enxerto contra o hospedeiro
(DECH), afeta de 20% a 80% dos pacientes após o Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas (TCTH), sendo
o intestino um dos órgãos mais afetados pela DECH, o
que, consequentemente, causa alterações importantes no
estado nutricional e na qualidade de vida do paciente.
Objetivo: Este estudo objetivou propor uma dieta específica para DECH intestinal e, ainda, expor um cardápio
dietético. Métodos: O cardápio foi elaborado com base
no estudo realizado em 2018 em um Hospital de Curitiba/
PR, no qual foi criado um protocolo para intervenção
dietética oral no paciente com DECH, baseando-se nas
literaturas atuais sobre o tema. Além disso, levou-se em
conta a prática clínica já realizada no hospital. Resultados: Foi proposto uma dieta caracterizada pela isenção
de Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarídeos e
Polióis fermentáveis (FODMAPs), fibras, irritantes intestinais
e glúten, baixo em gorduras e com restrições proteicas num
primeiro momento. A dieta elaborada possui 4 etapas diferentes: DECH Passo 1, com introdução apenas de líquidos
de baixo teor de açúcares como chás claros, bebidas
isotônicas e suco de frutas coado; DECH Passo 2, que se
baseia na introdução de sólidos fontes de carboidratos,
pobres em gordura e proteína; DECH Passo 3, em que há
a inserção de proteínas de fácil digestão; e DECH Passo
4, a qual inclui carne vermelha, além de outros alimentos,
sendo livre de preparações fritas ou condimentadas. Com
base nisto, foram criados quatro modelos de cardápios
diários, um para cada passo da dieta que podem ser
utilizados na prática profissional. Sugere-se que a equipe
progrida a dieta quando o paciente apresentar diminuição
dos sintomas por pelo menos 3 dias consecutivos e que
as porções sejam controladas. Discussão: Muitos autores
ainda recomendam o repouso gastrointestinal completo
quando há DECH intestinal. Entretanto, nos autores que
analisaram a intervenção via oral, há concordância de
que a dieta oral para DECH intestinal é possível e deve
ser introduzida de forma lenta e gradual, de acordo com
a estabilidade dos sintomas e a aceitação do paciente.
Quando bem planejada, ela é segura e pode contribuir
para o tratamento clínico. Como a literatura nesta área é
escassa, podemos nos basear também nas recomendações
dietéticas para diarreia severa e para doença inflamatória
intestinal. Conclui-se que, apesar das grandes restrições
alimentares que são necessárias na DECH intestinal, é
possível elaborar cardápios que contribuam com o tratamento e que sejam bem aceitos pelos pacientes, evitando o
jejum prolongado e seus malefícios associados. O próximo
passo deste projeto será colocar em prática e verificar a
efetividade e os resultados clínicos da mesma.
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EP307
QUALIDADE DE VIDA E ESTADO NUTRICIONAL DE
PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS
EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL

grupo. O estudo mostra que a qualidade de vida global é
afetada pelo controle insatisfatório dos sintomas, mas não
é influenciada diretamente pelo estado nutricional ou por
sintomas relacionados à nutrição.

APRESENTADORES: KISSILA FERREIRA DE SOUZA; ROSANE DE
SOUZA SANTOS OLIVEIRA; MARIANA FERNANDES COSTA.

EP308
RELAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL COM QUALIDADE
DE VIDA EM PACIENTES INTERNADOS NA CLINICA DE
HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DO HOSPITAL SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL

INCA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Em pacientes oncológicos paliativos exclusivos
a finalidade da terapia nutricional enteral (TNE) está direcionada à melhor qualidade de vida, controle de sintomas,
manutenção ou retardo da perda da funcionalidade e ao
conforto e alívio do sofrimento e não somente a oferta de
nutrientes em quantidades adequadas. Objetivos: Avaliar
a associação entre estado nutricional, funcionalidade e
qualidade de vida em pacientes em cuidados paliativos
exclusivos em uso de TNE. Métodos: Trata-se de um estudo
observacional, realizado em uma unidade de cuidados
paliativos oncológicos exclusivos do Rio de Janeiro com
pacientes adultos de ambos os sexos, em uso de TNE, internados entre maio e julho de 2019. O estado nutricional foi
avaliado nas primeiras 48 horas de internação por meio da
Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente
versão resumida (ASG-PPP resumida), um instrumento para
caracterizar a caquexia relacionada ao cancer que gera
uma pontuação total entre 0 (sem problemas) e 36 (piores
problemas), sendo o somatório ≤ 9 considerado como
grave problema que necessita de intervenção nutricional.
A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário
EORTC QLQ-C15- PAL até 48horas após o ínico da TNE
e a funcionalidade pelo Karnofsky Perfomance Status (KPS).
Os dados foram analisados pelo SPSS versão 20.0 e foram
realizadas correlações de Peason ou Spearman e o valor
p<0,05 como significância estatística. Resultados: Dos
30 pacientes da amostra, 67% era do sexo masculino e a
média de idade de 61 anos (29 – 88 anos), sendo cancer de
cabeça e pescoço o mais frequente (66,7%). O escore total
da AGSPPP-resumida foi de 9,79 ±4,3 pontos. A pontuação
para qualidade de vida global foi de 57,89±30,61, que
foi inversamente correlacionada com os escores para os
domínios do funcionamento emocional, dispnéia e insônia
do EORTC QLQ-C15- PAL (p<0,05). Já o escore final da
AGSPPP-resumida foi associado às maiores pontuações das
escalas de sintomas para os itens perda de apetite e náuseas
no EORTC QLQ-C15- PAL. O KPS se correlacionou negativamente à perda de apetite e à funcionalidade no EORTC
QLQ-C15- PAL. Discussão: Os resultados fornecem evidências de que a caquexia no cancer avançado está associada
aos sintomas de náuseas e hiporexia, fatores que muitas vezes
impossibilitam a alimentação via oral e aceleram a perda
da funcionalidade, favorecendo a indicação da TNE nesse

APRESENTADORES: FERNANDA CRISTINA ALVES DE LIMA; GEISA
MARINA DA SILVA; ESTER GOMES DE MORAES ESCHER.

IAMSPE, SAO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A oncologia foi a especialidade que se viu
confrontada com a necessidade de avaliar as condições de
vida dos pacientes que tinham sua sobrevida aumentada
com os tratamentos propostos. O questionário SF-36 tem
como objetivo avaliar a qualidade de vida de portadores
de determinadas patologias é composto por 8 dimensões:
capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de
saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e
saúde mental. A NRS-2002 (Nutrition Risk Screening) tem
como finalidade identificar pacientes em risco nutricional.
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo relacionar
a presença de risco nutricional dos pacientes oncológicos
hospitalizados com os resultados do questionário de qualidade de vida. Métodos: Foram analisados dados referente
a 71 pacientes com idade > 18 anos, deambulantes, que
apresentava o diagnostico de câncer. Esses pacientes foram
triados pela a NRS-2002 e convidados a responder o questionário SF-36. A amostra foi dividida em dois grupos: com
risco e sem risco nutricional e calculou-se o Score Range (que
vai de 0 a 100 sendo próximo do zero pior e 100 melhor
score) As dimensões do Questionário SF-36 foram avaliados
para ambos os grupos. Resultados: Dos 71 pacientes 32
(45,08%) apresentaram risco nutricional e 39 (54,92%) sem
risco nutricional. A média de idade dos pacientes do estudo
foi de 59,49 anos. No grupo com risco nutricional a média
foi de 61,43 anos, observou-se uma maior prevalência de
idosos (idosos 65,62% e adultos 34,37%) no grupo sem
risco nutricional a média de idade foi de 59,49 anos, com
uma maior prevalência de adultos (adultos 58,97% e idosos
41,02%). Das oito dimensões do questionário SF-36 o grupo
com risco nutricional (GCRN) apresentou Score range abaixo
em 7 dimensões sendo a limitação por aspectos físicos que
apresentou o menor escore (GCRN:17,18 e GSRN: 37,17)
em relação ao grupo sem risco nutricional (GSRN) em apenas
uma dimensão que é de limitação por aspectos emocionais
o grupo sem risco nutricional apresentou um score menor
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(GSRN: 61,53 e GCRN:63,54). Discussão: Não foram
encontrados estudos que compararam risco nutricional
com qualidade de vida. Nesse trabalho a presença do risco
nutricional em 45,08 % da amostra foi superior ao estudo de
Zhu et.al (2018) de 25,8 % realizado no Hospital da China
Ocidental. Das dimensões do questionário SF-36 limitação
por aspectos físicos e emocionais foram os domínios mais
afetados corroborando com o estudo em pacientes hospitalizados submetidos ao tratamento quimioterápico (Sousa e
Monteiro, 2018). Conclusão: A presença do risco nutricional
nos pacientes oncológicos pode ser um fator determinante na
diminuição da qualidade de vida associado com uma limitação na função física e afetando a parte emocional somado
ao tratamento e sintomas dos quimioterápicos.

EP309
RELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL, PARÂMETROS
CLÍNICOS E SOBREVIDA EM PACIENTES COM CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO SUBMETIDOS À LARINGECTOMIA
TOTAL
APRESENTADORES: ADRIANA SANTOS1; WILZA ARANTES FERREIRA PERES2; KATIA CANSANÇÃO CORREA DE OLIVEIRA2.

1. INCA, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UFRJ, RIO DE JANEIRO
- RJ - BRASIL.
Introdução: Apesar dos avanços no tratamento do câncer
de cabeça e pescoço ainda é observada uma alta taxa de
mortalidade e redução da qualidade de vida associados
principalmente a características clínicas e demográficas,
estado nutricional e ao próprio tratamento1,2. Objetivo:
Avaliar a associação entre as variáveis demográficas, clínicas
e nutricionais de pacientes com tumores de cabeça e pescoço
submetidos a laringectomia e mortalidade. Métodos: Tratase de um estudo retrospectivo realizado com pacientes
submetidos à laringectomia total entre os períodos de 2010
a 2015 no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes
da Silva – INCA/HCI no Rio de Janeiro. As variáveis sociodemográficas e clínicas incluidas no estudo foram localização
do tumor, tipo histológico, estágio patológico, grau de
diferenciação, tipo de cirurgia da LT e tempo de internação.
O diagnóstico do estado nutricional no pré-operatório foi
determinado utilzando os dados de peso, altura, índice
de massa corporal (IMC), percentual de perda de peso,
avaliação subjetiva global-produzida pelo próprio paciente
(ASG-PPP), índice de risco nutricional (IRN), albumina sérica
e hemoglobina. Todos os dados foram obtidos por meio de
consulta aos prontuários. A albumina e a hemoglobina foram
categorizadas como baixa de acordo com o seguinte critério:
< 3.5g/dL e < 13.5g/dL, respectivamente. Foram incluídos
pacientes de ambos os sexos e com idade superior a 20 anos.

Para a análise estatística foi utilizado software SAS® System,
versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina). O
critério de determinação de significância adotado foi o nível
de 5%. Resultados: A amostra foi constituída pelos dados de
243 indivíduos que apresentaram mediana de idade de 61
anos (30-88), com maior prevalência para o sexo masculino
(84,8%). Pacientes submetidos à radioterapia neoadjuvante,
cirurgia de resgate, cirurgia tipo III e EC radical, desnutridos
segundo a ASG-PPP e o IRN e com albumina 3.5g/dL e
hemoglobina <13.5mg/dL apresentaram maior razão de
risco para óbito. Os fatores de risco independentes para
o óbito foram o aumento da idade, a RXT adjuvante e o
IRN <100. Conclusão: Destaca-se que uma das variáveis
independentes associadas ao óbito foi o estado nutricional,
avaliado pelo IRN. Tal achado reforça a importância da
avaliação nutricional rotineira dos pacientes com câncer de
cabeça e pescoço, a fim de possibilitar intervenção precoce.

EP310
REPERCUSSÃO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA
QUALIDADE DE VIDA E NA MANIFESTAÇÃO DE AVERSÕES
ALIMENTARES
APRESENTADORES: ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES1;
ANA LETÍCIA PEREIRA ANDRADE2; EMILENE MACIEL E MACIEL1;
DÉBORA DAIANE DA SILVA2; MAÍSA GUIMARÃES SILVA PRIMO2;
MARIA DA CRUZ MOURA E SILVA1.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, TERESINA - PI - BRASIL.
Introdução: A quimioterapia pode afetar os hábitos alimentares e a qualidade de vida e essas modificações podem
exacerbar outros sintomas relacionados ao tratamento como
as aversões alimentares. Objetivo: Comparar o efeito do
tratamento quimioterápico sobre a qualidade de vida e na
manifestação de aversões alimentares. Métodos: Estudo
observacional, longitudinal, realizado com 17 pacientes
oncológicos atendidas no ambulatório de um Hospital
Universitário. A qualidade de vida foi analisada pelo instrumento EORTC-QLQ-C30 em dois momentos: T0 (início
do tratamento) e T1 (após 1 mês). Para análise de aversão
alimentar utilizou-se a escala Food Action (FACT), realizado
em dois momentos: T0 (início do tratamento) e T1 (após 1
mês) e as variáveis consideradas foram os alimentos e os
grupos alimentares. Para análise estatística aplicou-se o teste
Shapiro-Wilk para normalidade dos dados e teste T Student
pareado para amostra paramétricas e Wilcoxon para amostras não paramétricas, com nível de significância de p< 0,05.
A pesquisa foi aprovada pela Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário (85281318.8.0000.8050) e todos
os participantes assinaram o termo de Consentimento Livre
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e Esclarecido. Resultados: A média de idade dos pacientes
foi de 54 anos com predominância feminina (82,4%; n=14),
com o tumor prevalente de mama (52,9%; n=9), com ensino
fundamental incompleto (58,8%; n=10) e renda familiar
entre 1 e 2 salários mínimos (64,7%; n=11). Verificou-se
que dentre as escalas e domínio de qualidade vida apenas a
média global de saúde (p=0,001) e a dificuldade financeira
(p=0,026) apresentaram valores estatisticamente significativos, demonstrando impacto negativo na qualidade de
vida. Observou-se que houve diminuição de vários grupos
alimentares como vegetais, suco de fruta e frutas, leguminosas e ovos e leite e derivados, no entanto, apenas carne
e peixes (p=0,016), sopas e massas (p=0,001) e doces
(0,001) houveram diferenças significativas entre os dois
momentos analisados. A redução do consumo alimentar
desses alimentos é reflexo dos efeitos adversos da quimioterapia, pode-se considerar a influência também de fatores
culturais, sociodemográficos e o medo associado a doença.
Conclusão: Os pacientes oncológicos adquiriram aversões
alimentares importante advindas do tratamento quimioterápico. Ressalta-se a relevância das estratégias nutricionais que
auxiliam a minimizar efeitos adversos e melhorem a qualidade
de vida desses pacientes.

EP311
RISCO DE SARCOPENIA PELO SARC-F PREDIZ RISCO DE
DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS CANDIDATOS A OPERAÇÕES DE MÉDIO E GRANDE PORTE?
APRESENTADORES: HADASSA HILLARY NOVAES PEREIRA RODRIGUES1; MARISTELA LUFT PALAURO1; THAYSE EMANUELLI GODOY
BEHNE1; JESSIKA CADAVID SIERRA1; FRANCILENE OLIVEIRA ANDREO1; MARIANA BORGES SILVA THÉ2; DIANA BORGES DOCK
NASCIMENTO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), CUIABÁ
- MT - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
(UNIVAG), VÁRZEA GRANDE - MT - BRASIL.
Introdução: Pacientes oncológicos podem apresentar
miopenia ou sarcopenia secundária devido ao tratamento
da neoplasia maligna e nível de catabolismo da doença.
Fatores como a baixa ingestão alimentar devido a
hiporexia e/ou anorexia, biodisponibilidade de nutrientes
reduzida e desequilíbrio eletrolítico, levam o paciente ao
estado de desnutrição. Objetivo: Determinar a associação entre o risco de sarcopenia com o   estado   nutricional de pacientes oncológicos candidatos a operações
de médio e grande porte. Métodos: Estudo de corte
transversal, com 187 pacientes oncológicos candidatos a
cirurgias de médio e grande porte no Hospital de Câncer
em Cuiabá-MT. A variável principal foi investigar o risco

de sarcopenia através do questionário SARC-F (Strength,
Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs
and Falls) e a sua associação com o estado nutricional
do paciente. O estado nutricional foi determinado através
da Triagem de Risco Nutricional (Nutrition Screenin Risk2002), da Avaliação Subjetiva Global (ASG) e pelo Índice
de Massa Corporal (IMC ≤ 21kg/m²). Todos os dados
foram analisados pelo Pacote Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) 0.17. Resultados: A idade média
dos pacientes estudados foi de 57 ± 14 anos, sendo
51,9% (n=97) do sexo masculino. Os dados mostraram
que 19,3% (n=36) dos pacientes estavam em risco de
sarcopenia pelo SARC-F. A terapia oral pré-operatória, com
ou sem imunonutrientes, foi prescrita para 15% (n=28) dos
pacientes, entretanto considerando apenas os pacientes
em risco de sarcopenia, essa terapia pré-operatória foi
prescrita para somente 19,4% (n= 7/36). Os pacientes
em risco de sarcopenia apresentaram 5,3 vezes chances
de estarem em risco nutricional pela NRS 2002 [OR= 5,3
(IC 95% 2,1-13,6; p < 0,001)] e desnutridos pela ASG
[OR= 6,3 (IC95% 2,7-14,8; p<0,001)]. Discussão: O
questionário SARC-F é um instrumento para triagem de
sarcopenia, não podendo fazer o seu diagnóstico, porém
o resultado de um SARC-F positivo (maior ou igual a 4)
pode significar um provável diagnóstico de sarcopenia
(EWGSOP2, 2018). Nesta perspectiva, é possível incluir
um plano dietoterápico e de fisioterapia precoce, com o
objetivo de minimizar a perda de massa magra e os riscos
de complicações pós-operatórias. Métodos padrão-ouro
para o diagnóstico de sarcopenia como a Densitometria
óssea (DEXA) ou Tomografia Computadorizada (TC) geram
maiores custos, enquanto o questionário SARC-F é um
método simples que pode ser aplicado na prática clínica
rotineiramente por um profissional da área da saúde devidamente treinado. Conclusão: Os dados mostraram uma
associação entre o risco de sarcopenia pelo SARC-F com
alteração do estado nutricional avaliado pela NRS e pela
ASG. Sendo assim, a ferramenta SARC-F é útil e aplicável
na prática clínica, possui baixo custo e pode ser considerada preditiva de alterações no estado nutricional, tanto
pela NRS quanto pela ASG.

EP312
SINTOMAS GASTROINTESTINAIS E CONSUMO
ALIMENTAR DE INDIVÍDUOS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM UMA UNIDADE ESPECIALIZADA EM UM
MUNICÍPIO BAIANO
APRESENTADORES: ROBERT FIGUEIROA DE JESUS; JALYNE
MALHEIRO DA SILVA; LARISSA SILVA LIMA; MICHELE BASTOS DA
SILVA; JULITA MARIA FREITAS COELHO.

FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.
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Introdução: O câncer é considerado um grande problema
de saúde pública, sendo uma das principais causas de morte
na atualidade além do seu potencial incapacitante. Dentre
as medidas terapêuticas existentes podem ser realizados a
ressecção cirúrgica, radioterapia e/ou quimioterapia ou até
mesmo a combinação destas. Apesar da sua importância no
controle do câncer, a quimioterapia promove efeitos colaterais, principalmente relacionados ao aparelho gastrintestinal,
podendo desta forma causar sérios prejuízos das condições
nutricionais dos indivíduos tratados com esta modalidade.
Objetivos: Descrever os sintomas gastrointestinais e consumo
alimentar de pacientes oncológicos atendidos em uma
unidade especializada em um município baiano entre março
e junho de 2017. Métodos: Os dados foram tabulados e
analisados no programa SPSS 17.0 e STATA versão 11.0 e
Teste do Qui-Quadrado de Pearson, considerando IC95%
e p ≤ 0,05 para associação estatisticamente significante.
Resultados e Discussão: Em relação à frequência de
sintomas gastrointestinais foi observado predominância de
dor abdominal e distensão (empachamento) (34,0%), hiporexia/anorexia (38,14%) e obstipação intestinal (28,9%). O
consumo dos grupos alimentares foi considerado inadequado
para a maioria dos pacientes, principalmente em relação
aos legumes e verduras e aos laticínios. Em contrapartida,
o consumo de diário de doces e gorduras foi pouco relatado. Nota-se que a presença de queixas gastrointestinais
podem ser fator de piora do quadro clínico e nutricional
pois pode interferi diretamente sobre o consumo alimentar.
Além do tratamento, a ingestão de determinados grupos
alimentares e/ou preparações podem promover o aparecimento dos sintomas, como também desencadear a piora
dos já existentes. A alimentação e nutrição são importantes
interventores no desenvolvimento e tratamento do câncer.
Logo é irrefutável que todos os pacientes diagnosticados com
câncer, independentemente do tipo de tratamento, necessitam
de avaliação, acompanhamento e tratamento nutricional,
realizados por um nutricionista, de forma a identificar os
distúrbios gastrointestinais e intervindo precocemente melhorando o prognóstico do paciente.

EP313
SINTOMAS QUE AFETAM O ESTADO NUTRICIONAL DE
PACIENTES IDOSOS COM CÂNCER NO TRATO GASTROINTESTINAL ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE ALTA
COMPLEXIDADE, BELÉM/PA
APRESENTADORES: LARISSA BEATRIZ VASCONCELOS SOUSA1; RAYANNA
LETÍCIA DOS SANTOS LEITE1; MARINA GORETH SILVA DE CAMPOS1; SAMARA
DA SILVA QUEIROZ1; FERNANDO VINÍCIUS FARO REIS2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO, BELÉM PA - BRASIL.

Introdução: O idoso oncológico é um paciente em risco
nutricional devido a perda de massa muscular provocada
pelo envelhecimento. Ademais, a presença do tumor
também torna-se um risco, pois os sintomas causados pela
patologia e tratamento são capazes de reduzir a ingestão
alimentar e promover uma perda de peso. A localização do
sítio tumoral está diretamente relacionada com a expressão
e frequência sintomática nos pacientes, e com relação às
neoplasias do trato gastrointestinal, observam-se sintomas
que comprometem na qualidade absortiva de nutrientes.
Objetivos: Identificar os sintomas gastrointestinais dos
pacientes oncológicos e seu impacto sobre o estado nutricional. Métodos: Estudo transversal realizado com dados
provenientes do atendimento em uma Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, Belém/PA. Obteve-se dados
de 40 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos,
de ambos os gêneros, com tumores localizados no trato
gastrointestinal (boca, estômago e intestino), atendidos de
janeiro a dezembro de 2017. Para mensuração dos sintomas
gastrointestinais e seu diagnóstico nutricional, utilizou-se a
Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASGPPP). Os sintomas gastrointestinais incluídos foram: náuseas,
êmeses, mucosite, disgeusia, xerostomia, inapetência,
disfagia, saciedade precoce, diarreia e constipação e dor
abdominal. O diagnóstico nutricional global manteve as
categorias do questionário: Eutrofia (Estágio A), Desnutrição
moderada (Estágio B) ou Desnutrição Grave (Estágio C). Os
dados foram tabulados no Microsoft Excel versão 2013 e a
análise estatística foi realizada no programa Bioestat 5.3
por meio do teste Qui-quadrado. Em todas as análises foi
considerado o nível de significância de p<0,05. Este estudo
foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa, sob parecer
número 1.842.444. Resultados: Dentre os pacientes atendidos, 70% possuíam ao menos um dos sintomas de impacto
nutricional presentes no questionário. 10% relataram êmeses,
mucosite e diarreia; 15% náuseas, constipação e disgeusia;
17,5% disfagia; 27,5% saciedade precoce; 35% inapetência
e xerostomia; por fim, 40% relataram dor. Destes, apenas
quatro (xerostomia, dor, inapetência e saciedade precoce)
mostraram-se prevalentes em comparação com os demais
(p<0,05). Em relação ao diagnóstico global da ASG-PPP,
62,5% apresentaram-se desnutridos moderadamente,
22,5% eutróficos e 15% desnutridos gravemente. Houve
predomínio significativo de desnutrição em comparação
com os idosos bem nutridos (p<0,05), com preponderância de desnutrição moderada (p<0,05). Discussão:
Os sintomas gastrointestinais possuem repercussões diretas
na ingestão alimentar com impactos no estado nutricional,
sendo observado neste estudo uma prevalência de desnutrição na população idosa. A partir destes resultados,
observa-se a necessidade do diagnóstico e manejo destes
sintomas para reduzir o risco de desnutrição e complicações,
além de promover qualidade de vida.
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EP314
SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ORAL E PARÂMETROS
NUTRICIONAIS DE PACIENTES PRÉ-CAQUÉTICOS E
CAQUÉTICOS SUBMETIDOS A TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.
APRESENTADORES: ADILSON APARECIDO FACCIO1; CECILIA
HELENA PEINADO DE SAMPAIO MATTOS2; EVANDRO AIRTON
SORDI DOS SANTOS2; NATAEL RIBEIRO MALTA NETO3; RAQUEL
PEDRO MOREIRA4; LUCIARA TONELO BATELLA2; HELLIN DOS
SANTOS5; ANA PAULA MONNERAT CELES5.

1. INSTITUTO RIBEIRÃOPRETANO DE COMBATE AO CANCER, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 2. IRPCC - INSTITUTO RIBEIRÃOPRETANO
DE COMBATE AO CÂNCER, RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL; 3. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS, PASSOS - MG - BRASIL;
4. ENSINO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
ARARAQUARA, ARARAQUARA - SP - BRASIL; 5. PRODIET NUTRIÇÃO
CLÍNICA, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O estado nutricional de pacientes oncológicos
é influenciado por diversos fatores relacionados à localização da doença, à sua fase de evolução e dos tratamentos
empregados. O uso de suplementos nessa população
alcança resultados variados no sentido de restaurar as
alterações nutricionais e parece que as intervenções mais
precoces oferecem melhores resultados para a manutenção
do peso e da massa magra. Objetivo: Avaliar o impacto
do suplemento nutricional a pacientes oncológicos précaquéticos e caquéticos, em quimioterapia, nos parâmetros
de peso e porcentagem de massa magra (%MM). Métodos:
Pacientes oncológicos de ambos os sexos, em quimioterapia
ou quimioradioterapia em caráter neoadjuvante, adjuvante
ou paliativo, que tivessem recebido, pelo menos, 2 ciclos
desses tratamentos e que ainda iriam receber, pelo menos,
mais 1 ciclo foram classificados como pré-caquéticos (PC) ou
caquéticos (C) (critério ESPEN). Todos receberam orientação
nutricional considerando suas necessidades energéticas (calorias estimadas por Harris-Benedict) e receberam, também,
prescrição de 630kcal de suplemento alimentar hiperproteico
enriquecido com leucina e zinco (IMMAX®), por 4 semanas.
As calorias provenientes do suplemento foram contabilizadas
na necessidade energética citada acima. Foram avaliados o
peso, a %MM por meio da bioimpedância, além da ingestão
do suplemento, antes e após a suplementação. A avaliação
estatística foi feita pela análise de variância (ANOVA),
software StatPlus 6.0. Resultados: Foram incluídos 41
pacientes (28 mulheres), 23 PC e 18 C. Observou-se que
houve manutenção do peso dos indivíduos tanto no Grupo
PC como no Grupo C, sem diferença estatística entre o pré
e pós suplementação. A ingestão média do IMMAX® foi de
334 kcal nos PC e 297kcal nos C, sem diferença estatística
(p=0,54), com uma oferta média de proteínas do suplemento

de 20,5g e 18,2g, respectivamente. A média da %MM nos
PC foi de 63,47% (dp±6,17) pré suplementação e 65,86%
(dp±7,76) pós suplementação, correspondendo a um
aumento médio de 2,39%, após a intervenção, sem atingir
diferença estatisticamente significativa. Nos C, essa média
foi de 72,65% (dp±9,71) e 71,69% (dp±10,35), respectivamente, com uma queda média de 0,96%, também sem
diferença estatisticamente significativa. Contudo, a variação
da %MM pós suplementação entre os PC e C foi de 3,35% e
foi estaticamente significante (IC95% 0,99 - 5,70; p=0,006).
Discussão: O uso do suplemento nutricional IMMAX® na
população estudada mostrou-se eficiente para manutenção
do peso e da massa magra dos pacientes durante a fase de
tratamento oncológico. A variação na %MM foi significativamente maior no grupo PC quando comparado ao grupo C,
sugerindo a importância da intervenção nutricional precoce
em pacientes oncológicos, e sua relação com a melhor
resposta na manutenção do estado nutricional.

EP315
SUPORTE NUTRICIONAL ORAL NO PACIENTE ONCOLÓGICO
APRESENTADORES: THAYANNE BRECKENFELD MENESES1; RAQUEL DE ARRUDA CAMPOS BENJAMIM1; DALILA FERNANDES
BEZERRA1; FERNANDA DAYANA DA SILVA DIAS1; JULIANNE CIBELE
RODRIGUES DA SILVA1; ALINE RAFAELLY APOLÔNIO SILVA1; GLAUCIA QUEIROZ MORAES1; MARIA GORETTI BURGOS2.

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é comumente encontrada em
pacientes oncológicos, seja ela causada por alterações
metabólicas do próprio tumor ou associada ao tipo de
tratamento escolhido, como radio e quimioterapia, que
por serem tratamentos sistêmicos podem casar danos em
diferentes tecidos corporais. Dessa forma, podem causar
desconfortos no sistema digestório, levando a alteração ou
perda do paladar, mucosite, estomatite, xerostomia, alterações de preferências alimentares, diarreia e constipação,
náuseas e vômitos; sintomas estes que comprometem a
adequada ingestão alimentar e comprometem negativamente
o estado nutricional. Quanto mais agressivo o tratamento,
maiores serão as complicações nutricionais, podendo ocorrer
piora no estado geral e, portanto, o prognóstico tende a
ser desfavorável. Uma forma prática e eficaz de atingir as
necessidades nutricionais do paciente oncológico é o uso
de suportes nutricionais orais (SNO). Objetivos: Avaliar o
uso de suporte nutricional oral em pacientes oncológicos
hospitalizados. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo,
observacional. Foram coletados dados de janeiro de 2017
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a abril de 2018, de pacientes de ambos os sexos, internados
na enfermaria de oncologia de um hospital universitário em
Recife - PE. Os dados foram analisados através do software
SPSS 20.0 usando o teste de associação exato de Fisher,
considerando como significativo o p<0,05. Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética do Comitê de Ética em
Pesquisa do HC/UFPE: 93448918.8.0000.5208, número do
parecer: 2.877.855. Resultados: A amostra foi composta
por 290 pacientes, com predominância do sexo feminino
(63,8%). Com base no estado nutricional, foi identificado
desnutrição em 36% e 61% segundo índice de massa corporal
e circunferência braquial, respectivamente. A perda de peso
prévia e involuntária foi referida pelos pacientes em 81%
dos casos e identificada em 27% durante o internamento.
Segundo a localização do tumor, foi encontrado maior
prevalência de neoplasias no sistema reprodutor (27,6%) e
trato gastrointestinal (26,2%). O uso de SNO foi presente em
55% da amostra, independente do estado nutricional. Em
relação à perda de peso durante o internamento, o uso de
SNO foi presente em 69% desta população (p=0,05). Os
pacientes desnutridos foram o que mais fizeram uso desse
suporte (63%) (p=0,06). Discussão: O câncer representa
um grupo heterogêneo de condições. É esperado que a
resposta ao suporte nutricional varie de acordo com o tipo,
estágio e tratamento do câncer. Porém, apesar de não ter
sido encontrado diferença estaticamente significativa, os
resultados demonstram que a presença desnutrição e perda
ponderal durante o internamento foram aspectos importantes
para indicação da suplementação, evidenciando a importância do acompanhamento nutricional desde o diagnóstico
até a fase final da terapia.

EP316
TABU ALIMENTAR NA CULTURA PARAENSE: PERSPECTIVA
SOBRE ALIMENTOS REMOSOS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS.
APRESENTADORES: DAYANE DE ARAÚJO MOYSÉS; LORENA
LOBATO RODRIGUES DA CUNHA; LILIANE DE CÁSSIA RAMOS
DA SILVA; SAMARA CRISTINA DO CARMO CARVALHO.

ONCOLÓGICA DO BRASIL, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A cultura alimentar paraense proporciona uma
grande diversificação de alimentos típicos, sendo alguns
considerados, por crença popular danosos ao organismo.
Estes alimentos são chamados de remosos, pois segundo a
crença podem ocasionar inflamação, rubor, dor, secreção
e outros sintomas que prejudicariam a recuperação do
indivíduo, que em muitas vezesse abstém parcial ou total
da ingestão desses alimentos. A difusão da crença é mais
comum em casos de pós-cirúrgico, pós-parto, febre,

período menstrual ou em casos de ferimentos. Objetivo:
Este trabalho buscou identificar os alimentos que são
considerados remosos para os pacientes oncológicos;
sua utilização ou não durante o tratamento e possíveis
efeitos colaterais referidos pelos pacientes de acordo com
suas experiências e crenças. Métodos: Estudo de caráter
descritivo, com uma amostra composta por 14 pacientes
de ambos os sexos, adultos e idosos, atendidos em uma
clínica de referência em tratamento oncológico em BelémPA. As variáveis foram: sexo, idade, tipo de câncer e um
questionário específico relacionados aos alimentos remosos.
Resultados: Do total de pacientes entrevistados, a maioria
era do sexo feminino 64,3% e idosos 78,6%. Ao serem
perguntados sobre quem os influenciaram, 42,8% (n=
6) responderam que acreditavam devido a crença local e
outros 57,14% (n=8) foram influenciados por cultura familiar. Ao todo 85,7% dos pacientes ingeriam os alimentos
e não relataram sintomatologia, sendo que destes apenas
14,2% relataram sintomatologia relacionada à ingestão
dos alimentos, como: hiperemia, edema e secreção. Os
alimentos considerados remosos pelos pacientes foram:
peixe de pele, peixe de escama, mariscos, porco, abacate,
pupunha, pato, charque e ovo. Também foram relatadas as
implicações que estes alimentos poderiam causar, como:
inflamação de feridas e cirurgias, secreção, dor, rubor
e edema. Conclusão: Os tabus alimentares ainda são
fortemente difundidos na cultura paraense, o que pode ser
observado no estudo, entretanto, a maioria não relatou
qualquer sintoma relacionado a ingestão desses alimentos.
Dessa forma, o nutricionista tem papel fundamental na
desmitificação dos tabus alimentares, buscando sempre
orientar os pacientes acerca das propriedades nutricionais
dos alimentos e quais as explicações científicas das possíveis
reações que possam vir a ocorrer, tendo em vista que alguns
destes alimentos possuem grande percentual de gordura
ou são considerados alimentos alergênicos, como no caso
dos crustáceos, que poderia explicar a reação tanto da
gordura no processo inflamatório quanto dos alergênicos
na ativação do sistema imunológico.

EP317
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTE SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS COM DIAGNÓSTICO DE ANEMIA DE FANCONI
APRESENTADORES: PAOLA DANTAS PINHEIRO DE OLIVEIRA1;
JÚLIA DE OLIVEIRA SARTORI2; ESTHER HEYDE SELKE COSTA1; GUSTAVO DAL`NEGRO CARVALHO1; DENISE JOHNSSON CAMPOS2.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL;
2. COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL.
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Introdução: A Anemia de Fanconi (AF) é uma doença rara
e tem dentre suas características a predisposição aumentada
para o desenvolvimento de câncer e a progressiva falência
medular, sendo o tratamento proposto para este último,
o Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH).
Alguns pacientes podem apresentar baixo peso e estatura,
o que é prejudicial ao paciente durante o tratamento.
Portanto, a alimentação adequada com fins de manutenção
e recuperação do estado nutricional é de suma importância
para o sucesso do tratamento. Objetivos: Relatar o caso de
uma paciente com diagnóstico de AF submetida ao TCTH
e Terapia Nutricional Enteral (TNE) para recuperação do
estado nutricional. Métodos: Relato de caso em que foi
observada a evolução nutricional de uma paciente de 9
anos e 6 meses com diagnóstico de AF submetida ao TCTH.
Resultados: Na primeira avaliação nutricional da paciente
o peso era de 16,3 kg, a altura de 1,17 m e de acordo
com a avaliação do Índice de Massa Corporal em relação
à idade (IMC/I), a paciente era classificada com magreza.
Durante o internamento, apresentou intercorrências como
diarreia, mucosite, náusea e vômito, o que propiciou a
baixa aceitação da dieta ofertada, sendo consumidas neste
momento aproximadamente 300 kcal (24% da necessidade)
e 10 g de proteínas (26% da necessidade) por 30 dias. Entre
as complicações do TCTH, a paciente foi diagnosticada
com Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH) com
acometimento intestinal. Neste contexto, foram realizadas
alterações na dieta via oral conforme aceitação e quadro
clínico da paciente em conjunto com nutrição parenteral
complementar. A paciente recebeu alta hospitalar e continuou o acompanhamento ambulatorial. Após 2 meses da
alta, o peso é de 11,3 kg e o IMC/I classificado como
magreza grave. Devido ao baixo peso e baixa aceitação
da dieta via oral indicou-se a TNE, com prescrição de 400
kcal e 10 g de proteínas ao dia, em conjunto com a alimentação via oral. Em sua última avaliação (após 6 meses
recebendo TNE), o peso foi de 14,5 kg, mostrando sinais de
recuperação. Discussão: Após o início da TNE foi possível
observar aumento do peso da paciente, importante sinal de
recuperação do estado nutricional. Conclui-se que por ter
auxiliado na recuperação do peso e do estado nutricional
da paciente, a TNE demonstrou ser uma boa aliada em
pacientes com AF submetidos ao TCTH que desenvolvem
DECH, proporcionando melhor recuperação e diminuição
dos efeitos colaterais.

EP318
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: REALIDADE DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
EM PERNAMBUCO
APRESENTADORES: LARISSA GENS GUILHERME1; LAIS LEILANE
BASTOS DA SILVA2; MARIA GORETTI BURGOS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN) é um conjunto de
procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção
ou recuperação do estado nutricional do indivíduo. A TN em
pacientes com câncer tem como objetivo atenuar a resposta
metabólica ao estresse, melhorar o estresse oxidativo celular,
o balanço nitrogenado, a síndrome caquexia-anorexia e
modular a resposta inflamatória. A terapia nutricional enteral
(TNE) é utilizada quando o TGI estiver total ou parcialmente
funcionante, e quando as necessidades nutricionais não
conseguirem atingir no mínimo 2/3 das necessidades.
Objetivos: Analisar as características da TNE em pacientes
oncológicos hospitalizados. Métodos: Estudo retrospectivo
do tipo série de casos, no período de 2016 a 2018. Foram
avaliados a TNE de pacientes internados em um Hospital de
Referência em Câncer no estado de Pernambuco, através
de informações contidas no banco de dados do serviço de
nutrição. Foram utilizados dados relacionados à idade, clínica
de admissão, diagnóstico principal, uso exclusivo da TNE,
indicação, tipo de formulação, características nutricionais das
fórmulas, vias de acesso e tempo de administração. Resultados: Foram avaliados 265 pacientes em uso exclusivo de
TNE. A clínica predominante foi a cirúrgica (46%) com idade
média de 58,7 anos, em sua maioria homens (63%), com
as principais neoplasias localizadas na laringe, hipofaringe,
glote e cavidade nasal (28%), que teve como indicação rebaixamento do nível de consciência (38%) e obstrução tumoral
(31%). A fórmula tipo polimérica sem fibras foi maioria, com
predominância de dietas com 1.640Kcal, normocalórica,
hiperprotéica, hipoglicídica e hiperlipídica, administrada via
sonda nasogástrica (60%). O tempo médio de administração
foi de 11 dias, com predominância de pacientes tendo alta
com sonda. Conclusão: A TNE polimérica normocalórica,
hiperprotéica, hipoglicídica e hiperlipídica predominou, sendo
os pacientes com câncer localizado na laringe, hipofaringe
glote e cavidade nasal, os que mais fizeram uso da terapêutica.

EP319
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM ONCOLOGIA:
REALIDADE DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM
PERNAMBUCO
APRESENTADORES: LARISSA GENS GUILHERME1; LAIS LEILANE
BASTOS DA SILVA2; MARIA GORETTI BURGOS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional parenteral (TNP) é opção
de escolha quando não se atinge no mínimo 60% das
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necessidades calóricas por TNE ou via oral. Em pacientes
com câncer no trato gastrointestinal, nem sempre toleram
infusão de fórmula enteral, que atenda suas necessidades
nutricionais; devido à diversas patologias onde em alguma
fase da doença a TNE é contraindicada. Objetivos: Analisar
as características da TNP em oncologia. Métodos: Estudo
retrospectivo do tipo série de casos, no período de 2016
a 2018. Foram avaliados a TNP de pacientes internados
em um Hospital de Referência em Câncer no estado de
Pernambuco, através de informações contidas no banco
de dados do serviço de nutrição. Foram utilizados dados
relacionados à idade, clínica de admissão, diagnóstico principal, uso exclusivo da TNP, indicação, tipo de formulação,
características nutricionais das fórmulas, vias de acesso e
tempo de administração. Resultados: Foram avaliados 97
pacientes em uso exclusivo de TNP. A clínica predominante
foi a cirúrgica (59%), com idade média de 58,5 anos, em
sua maioria homens (59%), sendo o câncer gástrico (31%)
a principal neoplasia, que teve como indicação complicações pós-operatórias e obstrução tumoral (21%). A TNP
foi de 1.800kcal, do tipo 3 em 1 adminstrada por acesso
central (89%), com tempo médio de administração de 10
dias. Conclusão: A TNP do tipo 3 em 1 predominou, com
os pacientes portadores de câncer gástrico os que mais
fizeram uso da terapêutica.

EP320
UTILIZAÇÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES
PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE DE
CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS.
APRESENTADORES: SARAH MEHL CORADI; DENISE JOHNSSON
CAMPOS; REGINA MARIA VILELA; CAROLINA PAGNONCELLI
GABRIELLI; CARMEM MARIA SALES BONFIM.

COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS-UFPR, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O transplante de células tronco hematopoiéticas
(TCTH) é utilizado como tratamento para várias doenças
hematológicas, síndromes congênitas e doenças do sistema
imunológico. Durante o TCTH os pacientes apresentam
náuseas, vômitos, diarreia, mucosite e inapetência, levando
a diminuição da ingestão alimentar e comprometimento do
estado nutricional, podendo aumentar o tempo de internação
e riscos de infecções, fazendo-se necessário a utilização de
uma via alternativa de nutrição. Objetivos: Avaliar a utilização da terapia nutricional enteral em pacientes pediátricos
submetidos ao TCTH. Métodos: Estudo retrospectivo que
analisou os dados de pacientes pediátricos (0 a 17 anos) que
realizaram TCTH entre 2010 a 2017, no setor de TCTH de um
hospital de Curitiba/PR. Foram coletados dados dos prontuários relativos à antropometria e uso de terapia nutricional. O

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Resultados: Neste
período, 317 crianças e adolescentes foram submetidos ao
TCTH, 66,5% (211) do sexo masculino e 33,4% (106) do sexo
feminino. A média de idade foi de 9 anos (DP:5), o tempo
médio de internação foi de 48 dias e 12% (38) foram a óbito.
Dentre os pacientes 56,4% (179) utilizaram suplementação
nutricional via oral com suplementos líquidos industrializados
em embalagem individual e 34,4% (109) utilizaram terapia
nutricional via sonda enteral ou nasogástrica, com um tempo
médio de utilização de 22 dias (2 a 118 dias), sendo que 82%
(89) utilizaram por mais de 10 dias. As intercorrências mais
comuns durante a utilização da terapia nutricional enteral
foram vômito (74%), diarreia (72%), estase (19%), distensão
abdominal (11%), entre outros, porém na maioria dos casos
não foi necessário a interrupção da terapia e 7% (8) dos
pacientes perderam a sonda enteral após vômitos. A média
das calorias prescritas na terapia enteral foi de 600kcal,
sendo 65% do gasto energético total (GET) e a média das
calorias recebidas foi de 520kcal (56% do GET), ou seja,
em média 80kcal a menos que o prescrito. Em relação ao
estado nutricional comparado com as curvas da Organização
Mundial da Saúde (OMS), 11% (35) internaram com muito
baixa estatura para idade, 14% (43) com baixa estatura e
75% (239) com estatura adequada. Em relação ao peso
de internação, 4% (14) internaram com muito baixo peso,
5% (17) com baixo peso, 47% (149) eutroficos e 3% (10)
com o peso elevado para idade. Discussão: Observa-se
a necessidade da terapia nutricional alternativa durante o
TCTH seja ela via oral ou enteral, já que muitos pacientes
internam com comprometimento nutricional e diminuem sua
ingestão alimentar durante o tratamento. O uso da terapia
nutricional enteral nesse público de pacientes é viável, apesar
dos sintomas gastrointestinais.

EP321
A DESNUTRIÇÃO INFLUENCIA NEGATIVAMENTE NA
SOBREVIDA DE PACIENTES CRÍTICOS
APRESENTADORES: FLÁVIO TEIXEIRA VIEIRA1; POLYANA ALVES
RODRIGUES2.

1. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL;
2. HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: A internação hospitalar é um fator diretamente
relacionado à desnutrição. Quanto maior a gravidade da
desnutrição, maiores são as chances de complicações,
como longo período de internação, maior taxa de morbidade e mortalidade. Em pacientes críticos, tais complicações são acentuadas. Objetivos: Verificar a relação do
diagnóstico de desnutrição com desfechos clínicos em
pacientes críticos de um hospital público do Distrito Federal.
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Métodos: Estudo observacional do tipo coorte clínica. Todos
os pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI)
de janeiro de 2018 a março de 2019 foram incluídos. O
risco nutricional foi definido pela Nutritional Risk Screening
(NRS, 2002) e o diagnóstico nutricional pelos critérios de
desnutrição propostos pela AND-ASPEN (2012), ambos
realizados pelos nutricionistas assistentes do serviço. Os
desfechos clínicos observados foram óbito, tempo de
internação na UTI e tempo de ventilação mecânica (VM),
via prontuário eletrônico. Para verificar a normalidade da
distribuição dos dados foi utilizado o teste de KolmogorovSmirnov. Para averiguar a associação da desnutrição com o
óbito foi utilizado o teste de Qui-quadrado de Pearson, já
para verificar a sua relação com o tempo de VM e tempo
de internação o teste de Mann-Whitney. Além disso, foi
realizada uma regressão logística binarária entre o diagnóstico de desnutrição e a ocorrência de óbito. Resultados:
Amostra composta por 98 indivíduos e predominantemente
masculina (58,2%), com idade média de 56,8±18,6 anos.
A grande maioria apresentava diagnóstico médico (67,3%),
seguida de cirúrgico (31,6%) e apenas 1% proveniente de
trauma. O risco nutricional médio foi de 4,3±1,4 pontos.
Pela avaliação nutricional completa os diagnósticos mais
frequentes foram: 43,9% não desnutridos, 19,4% desnutridos agudos graves, e 17,3% desnutridos agudos não
graves. O tempo de internação médio foi de 18,6±19,4
dias, em 53±33,6% dos dias os pacientes encontravam-se
em ventilação mecânica. Ao final, 63,3% obtiveram alta
da UTI. O diagnóstico nutricional de desnutrição, independente do tipo, influenciou negativamente na sobrevida
dos participantes (qui-quadrado de Pearson: p=0,001) e
foi um previsor significativo de óbito (OR=4,5 ; IC 95% =
1,79-11,53). Contudo, a desnutrição não influenciou nos
dias com VM e no tempo de internação (Mann-Whitney:
p=0,535 e p=0,473, respectivamente). Discussão: A
maioria dos pacientes internados na UTI possuíam algum
grau de desnutrição, sendo mais prevalente a desnutrição
relacionada a evento agudo. O diagnóstico de desnutrição
foi associado a uma pior taxa de sobrevida em pacientes
críticos, com uma chance 4,5 vezes maior de vir a óbito,
no entanto não influenciou no tempo de internação e no
tempo com VM. Portanto, o estado nutricional deve ser
constantemente avaliado dentro de uma UTI e, sempre
que possível, a terapia nutricional implementada para um
melhor prognóstico.

EP322
ADEQUAÇÃO CALÓRICA E PROTEICA EM OBESOS EM
VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA
APRESENTADORES: RAQUEL STOCKER PÉRSICO1; GABRIELA
CORREA SOUZA1; OELLEN STUANI FRANZOSI2; BIBIANA DE ALMEIDA RUBIM2; ZILDA ELIZABETH DE ALBUQUERQUE SANTOS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE,
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: O paciente crítico apresenta elevado catabolismo proteico, sendo este proporcional à gravidade do
quadro clínico. A oferta proteica adequada pode contribuir para melhores desfechos como redução do tempo de
internação e mortalidade na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Objetivo: Avaliar a adequação calórico-proteica de
indivíduos obesos em ventilação mecânica invasiva (VMI) em
uma UTI. Métodos: Estudo transversal observacional que
incluiu obesos adultos e idosos em VMI, terapia nutricional
enteral exclusiva e com prescrição de dieta hipocalórica
(11–14 kcal/kg de peso atual ou 22–25 kcal/kg de peso
ideal) e hiperproteica (2,0–2,5 g/kg de peso ideal), em
aporte pleno. Os dados foram coletados via prontuário,
sendo analisadas variáveis sociodemográficas como sexo
e idade; variáveis antropométricas como peso corrigido
para edema, estatura e índice de massa corporal (IMC); e
parâmetros nutricionais como prescrição dietética, sendo
analisadas a infusão da dieta enteral e a utilização de
suplemento proteico. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da instituição onde foi realizado e seguiu
as normas da Resolução 466/12. Resultados: Foram
incluídos 25 indivíduos obesos em VMI, 22 (88%) admitidos
para tratamento clínico, 22 (88%) do sexo feminino, com
média de idade de 64,1±9,4 anos e IMC de 36,5±5,1
kg/m². Todos os indivíduos receberam terapia nutricional
enteral exclusiva com fórmula polimérica, hipercalórica (1,5
kcal/ml) e hiperproteica, dos quais 22 (88%) receberam
terapia nutricional enteral precoce (<48 horas), sendo a
mediana do tempo para atingir o aporte pleno da terapia
nutricional de 4 (2–6) dias. A adequação calórica e proteica
foi maior que 95% para 21 (84%) e 22 (88%) indivíduos,
respectivamente. A mediana de ingestão calórica diária
foi de 16 (15–17) kcal/kg de peso atual e de ingestão
proteica de 2,1 (2,0–2,3) g/kg peso ideal. Todos os indivíduos receberam suplementação proteica para atingir as
necessidades nutricionais. A oferta de suplemento proteico
contribuiu com cerca de 18% do valor energético diário
recebido e representou 47% da oferta proteica diária. A
mediana da relação da ingestão de calorias não proteicas/g
de N2 (nitrogênio) foi de 49:1 (47–55:1). Conclusão:
Na amostra avaliada 88% dos indivíduos apresentaram
adequação proteica >95% em relação ao prescrito, resultado superior ao encontrado na literatura. O suplemento
proteico contribuiu para uma adequada oferta proteica e
devido a recomendação de terapia nutricional hipocalórica
e hiperproteica, a relação de calorias não-proteicas/g de N2
nesse grupo tende a apresentar valores reduzidos, contudo
no presente estudo esta relação esteve dentro dos valores
preconizados. Segundo dados descritos na literatura, atingir
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uma adequação proteica ≥80% parece ser um importante
fator de sobrevivência em pacientes críticos.

EP323
ADEQUAÇÃO CALÓRICO-PROTEICA DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES CRÍTICOS DE UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ
APRESENTADORES: FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1;
LÍVIA TORRES MEDEIROS1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
MARIA WILMA FERNANDES CARDOSO2; EDUARDO FRANCO
GURGEL DE MAGALHÃES2; HELEN PINHEIRO2; ANA CLARA VITAL
BATISTA3; BRENDA DA SILVA BERNARDINO1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE
- BRASIL; 3. UNIVERIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA CE - BRASIL.
Introdução: As necessidades energéticas dos pacientes
internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) sofrem
alterações conforme a gravidade da doença e o estresse
metabólico, o que impacta no estado nutricional. As taxas de
desnutrição de pacientes internados na UTI são altas variando
entre 38 a 70%. Objetivo: Avaliar a adequação calóricoproteica ofertada durante os sete primeiros dias da terapia
nutricional enteral em pacientes críticos. Métodos: Trata-se
de um estudo descritivo e retrospectivo, com amostra de 32
pacientes de ambos os sexos e maiores de 18 anos, e em
terapia nutricional enteral exclusiva, durante o ano de 2018.
Os dados foram obtidos por meio de prontuários eletrônicos e
pelas fichas de acompanhamento nutricional. Para avaliação
da adequação calórico-proteica utilizou-se às recomendações da DITEN (2018). Os dados foram analisados software
Microsoft Office Excel® 2010, sendo realizadas análises
descritivas dos dados e expressos como frequência, média,
± erro padrão da média (EPM). Resultados: A média de
idade foi 60,06 anos (DP=16,3), sendo 56,25% do sexo
masculino. O tempo médio para o início da terapia nutricional foi de 33,75 horas, com via de acesso predominante
nasoenteral (100%). A média de calorias infundidas nos três
primeiros dias foi de 17,46 kcal/kg/dia (DP= 8,32) e do
quarto ao sétimo dia 21,39 kcal/kg/dia (DP= 8,91). No que
tange à adequação calórica nos três primeiros dias, 78,13%
dos pacientes estavam inadequados, deste 52% recebiam
menos que 15 kcal/kg/dia, do quarto ao sétimo dia 90,63%
estavam inadequados, destes 86,21% recebiam menos que
25 kcal/kg/dia. Em relação ao consumo proteico, a média
infundida 1,01g/kg/dia (DP=0,38), com 93,75% inadequação. Discussão: No presente estudo verificou-se que os
valores energéticos e proteicos estavam abaixo dos valores
recomendados pela DITEN em ambos períodos estudados.

Resultado diferente foram encontrados em muitos estudos
quando avaliada à adequação calórica, onde a maioria dos
pacientes encontram-se dentro das recomendações energética. Apenas Gomes et al, encontraram resultados similares
ao presente estudo, tanto caloria como proteína estavam
abaixo do recomendado. Os resultados encontrados mostram
a importância do profissional nutricionista no que tange a
prescrição dietética na TNE. Evidenciou-se que a maioria
dos pacientes não atingiram as metas calóricas e proteicas,
demostrando a necessidade de uma melhor adequação da
dieta ofertada.

EP324
ADEQUAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
PRECOCE EM PACIENTES CRITICOS INTERNADOS EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: JESSICA SANTANA; AMANDA RANGEL; ISABELA BERTOTTI; MARIANA CRISTINA BERTASSO; VIVIANE SANTOS
PIOVEZAN; DIRLENE DOS SANTOS; JHENIFFER VIANA MELLO;
FABIELE LINO DE OLIVEIRA.

HOSPITAL VITA CURITIBA, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) precoce e
adequada aos pacientes críticos mostra-se como um fator
importante para melhora do desfecho clínico na unidade
de terapia intensiva (UTI). Em relação ao aporte proteico,
as diretrizes atuais preconizam que pacientes críticos em
fase aguda se beneficiam de metas hiperproteicas. Objetivo: Analisar a relação entre o aporte calórico e proteico
enteral administrado nas primeiras 72 horas e relacionar
o que foi prescrito versos infundido de dieta para pacientes
internados em uma unidade de internação intensiva (UTI).
Métodos: Estudo retrospectivo, de pacientes admitidos
na UTI no período de 01/11/2018 à 30/05/2019 que
receberam TNE. Foram avaliados gênero, idade, estado
nutricional, meta proteica, calórica, clínica médica, padrão
ventilatório e desfecho clínico. Resultados: A amostra
incluiu 59 pacientes com uso exclusivo de TNE, 74% em
ventilação mecânica e 26% respiração espontânea, do
total desses pacientes, 69% eram idosos (>60 anos), o qual
predominou o gênero feminino com 55%. Com relação a
clínica médica, 49% eram pacientes da neurologia. No que
diz respeito ao estado nutricional, 13% eram desnutridos,
45% eutróficos, 26% sobrepeso e 16% obesos. A nutrição
enteral foi iniciada precocemente em 64% dos pacientes
nas primeiras 24horas, 28% receberam em até 48 horas,
5% em até 72 horas e 3% mais de 72 horas. Avaliando a
meta proteica e calórica prescrita, com relação ao que foi
infundido, 83% dos pacientes atingiram a meta do aporte
proteico e 79% alcançaram aporte calórico durante o período
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de uso da dieta enteral. Em análise ao desfecho clínico da
amostra total, 25% foram de alta hospitalar com a TNE,
correlacionado com 32% de pacientes que foram suspenso
da TNE e 41% que foram a óbito. Conclusão: Neste estudo
podemos observar que pacientes críticos se beneficiam de
uma oferta precoce de nutrientes nas primeiras horas após
sua estabilidade hemodinâmica. O volume de dieta enteral
prescrito atingiu na maior parte dos pacientes internados, a
meta calórica e referente as necessidades proteicas esteve
bem próximo de ser atingido. Portanto os valores calóricos e
proteicos atingidos com terapia nutricional enteral nesta UTI
estão praticamente adequados, conforme dados propostos
pelas diretrizes. Podemos concluir que o seguimento de um
protocolo de infusão de dieta, uma rotina estabelecida para
um atendimento adequado e treinamentos constantes da
equipe multidisciplinar, contribuem para eficácia da administração da terapia nutricional, sendo essa fundamental na
assistência ao paciente grave com risco nutricional em UTI.

EP325
ADEQUAÇÃO ENTRE VOLUME PRESCRITO E INFUNDIDO
EM PACIENTES IDOSOS, HOSPITALIZADOS EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL
PÚBLICO
APRESENTADORES: ÂNGELA GADELHA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE1; RENATHA TEIXEIRA DE LIMA2; NATHALYA BÁBILA XAVIER
SILVA3; WILMA CRISTIANE SILVA JUBERT3; CASSANDRA ELISA
BARBOSA CAMPELO GALVÃO3; SIMONY GUIMARÃES3; REGINA
CÉLIA SILVEIRA BARRETO3; ALANA MARA INÁCIO DE AQUINO4.

1. NESTLE HEALTH SCIENCE, JOAO PESSOA - PB - BRASIL; 2. FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA, JOAO PESSOA - PB
- BRASIL; 3. HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, JOAO PESSOA
- PB - BRASIL; 4. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS, JOAO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: O idoso internado em unidade de Terapia
Intensiva é mais susceptível a alterações do estado nutricional, em decorrência do envelhecimento, da depleção
nutricional e do hipermetabolismo frequente nesta situação.
A TNE é uma forma de prover nutrição essencial, avaliar a
eficácia desse tratamento é fundamental. Objetivos: Calcular
o percentual da dieta prescrita em relação a infundida;
Identificar fatores relacionados à inadequação na administração da nutrição enteral. Métodos: Estudo observacional,
prospectivo, realizado no período de maio de 2018. Foram
incluídos pacientes idosos, hospitalizados em uma unidade de
Terapia Intensiva, de ambos os sexos, recebendo dieta enteral
exclusiva por mais de 72 horas . Os dados coletados incluíram, volume de dieta prescrita e infundida, e os principais
motivos de interrupção da dieta. Os dados foram coletados

em prontuário durante a visita de rotina da UTI e inseridos
em uma planilha de indicadores de qualidade criada pela
Nestle HealthScience, inserida em programa do Excel®2016
para tabulação de dados. Foi considerado aceitável uma
adequação ≥ 80% para o volume prescrito em relação ao
volume infundido, sendo esses valores apontados na literatura como satisfatório. Resultados: A amostra foi composta
por 21 pacientes, de ambos os sexos com idade superior a
60 anos, foi observado um volume médio prescrito (VP) de
1706ml e o volume médio infundido foi de 840ml, correspondendo a 68% de adequação do VP. Os principais motivos
de interrupção de dieta foram as complicações clínicas
45%, seguidos de paradas para procedimentos diversos
29%(banho, administração de medicamentos, fisioterapia)e
problemas logísticos relacionados a dieta 17%.Conclusão:
Os valores de adequação de volume infundido neste serviço
estão abaixo do padrão esperado. Fatores que interferiram
na administração podem ser minimizados se houver planejamento adequado para a interrupção e reintrodução da
dieta, e treinamento contínuo relacionado aos indicadores
de qualidade em terapia nutricional para equipe da nutrição
e enfermagem.

EP326
ADEQUAÇÃO PROTEICA DA TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM PACIENTES DE UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
APRESENTADORES: ÂNGELA GADELHA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE1; RENATHA TEIXEIRA DE LIMA2; NATHALYA BÁBILA XAVIER
SILVA3; WILMA CRISTIANE SILVA JUBERT3; DANIELLY DE MORAES
SANTOS CHIAPPETTA3; VERA MARIA GOMES MIRANDA4; ANA
PAULA FORMIGA DINIZ3; TALITA ANDRADE PITA3.

1. NESTLE HEALTH SCIENCE, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 2. FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA - PB
- BRASIL; 3. HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, JOÃO PESSOA
- PB - BRASIL; 4. HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, JOAO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: A oferta proteica adequada ao paciente crítico
pode contribuir para melhores desfechos clínicos. Porém,
entre o que é prescrito e ofertado, parece haver uma discrepância, muitas vezes. Objetivos: Avaliar a adequação da
oferta proteica em pacientes de uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e as principais causas de não atingimento da
meta. Métodos: Trata-se de um estudo observacional prospectivo, realizado no mês de maio de 2018. Analisaram-se,
durante 30 dias, os prontuários de 21 pacientes acima de 18
anos que estavam em Terapia Nutricional Enteral exclusiva
há mais de 72 horas na UTI. Os dados coletados foram
os seguintes: idade, volume prescrito, volume infundido,
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proteína necessária (PN), proteína prescrita (PP), proteína
infundida (PI) e causas de não administração da dieta. Para
o cálculo da necessidade proteica, foi utilizado 1,2 a 2,0 g/
Kg/dia, chegando a 2,5 g/Kg ideal/dia em paciente obeso
grau três. Para o cálculo da adequação proteica utilizou-se
a equação: proteína (g) prescrita / proteína (g) infundida
x 100. Foi considerada aceitável uma adequação ≥ 70%
entre o valor proteico prescrito e o recebido. A tabulação
dos dados e análise estatística ocorreu em uma planilha de
Indicadores de Qualidade criada pela Nestle Health Science
utilizando o programa Excel2016. Resultados: A média de
proteína necessária e prescrita foi de, respectivamente, 109,2
g e 94,8 g (PN/PP=125%). A média proteica infundida foi
de 48,4 g (PI/PP=69%; PI/PN=49%). Foram detectados 68
eventos relacionados a não administração da dieta: complicações clínicas (45%), parada para procedimentos diversos
(29%), problemas logísticos relacionados a dietas (19%).
Conclusão: Atingir as recomendações de proteínas em UTI
representa um desafio. Porém, os benefícios que o cumprimento desta meta traz ao paciente crítico, torna necessária
a busca por estratégias de monitoramento e correção das
falhas apontadas.

EP327
ADEQUAÇÃO PROTEICA DA TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM PACIENTES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E ENFERMARIA
APRESENTADORES: NICOLE BENTO BAZZI; TALITA VILLAIN DE
SOUZA; DALANA LOPES.

HOSPITAL UNIMED CRICIÚMA, CRICIÚMA - SC - BRASIL.
Introdução: A preservação da massa muscular é uma das
principais metas da terapia nutricional do paciente hospitalizado e se busca alcançar através de um aporte proteico
adequado. Por isso, tão importante quanto à prescrição da
Terapia Nutricional Enteral (TNE) as necessidades proteicas
do paciente, é a certeza de que este efetivamente receberá
o volume prescrito. Objetivo: Avaliar a adequação proteica
da terapia nutricional enteral em pacientes de uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria. Métodos: Estudo
retrospectivo, observacional de pacientes internados em
hospital privado do Sul de Santa Catarina que estavam em
TNE exclusiva por mais de 72h entre os meses de janeiro a
junho de 2019. Foram avaliados gênero, idade, necessidade
proteica, quantitativo proteico prescrito e infundido, além do
número de dias do paciente em TNE. Os pacientes foram
diferenciados em unidade de terapia intensiva e enfermaria.
A necessidade proteica foi determinada de acordo com o
diagnóstico nutricional e clínico, utilizando-se fórmula de
bolso e baseando-se no preconizado pelas novas diretrizes

da BRASPEN (oferta de 1,5 a 2,0g/kg/dia) para pacientes
de UTI e 1,2g/kg/dia enfermaria. Para avaliação da
adequação proteica foi considerado a variável aritmética
de média. Os valores de proteínas, volumes prescritos e
administrados da dieta foram registrados diariamente. O
valor de 80% foi utilizado como referencial de adequação
de acordo com protocolo institucional. A diferença entre
o volume prescrito e o administrado foi verificada através
de percentual (%). Resultados: Foram analisados no total
81 pacientes destes, 37% (n =30) em UTI e 67% (n= 51)
enfermaria nos 6 meses de coleta, com média de 6,7
pacientes/mês em TNE. Predominou o gênero feminino com
54% (n=44). Do total desses pacientes, 58% (n=47) eram
idosos (>60 anos) e 42% (n=34) adultos. O percentual de
adequação referente ao volume prescrito X infundido, foi de
91% de UTI e 97% de enfermaria. Avaliando a meta proteica
alcançada dos pacientes que estavam na UTI 74% (n=22)
foram assertivos e na enfermaria observou-se a adequação
em 82% (n=42). A média proteica encontrada em ambos
setores de internação foi de 1,2g/kg/dia. Dentre os motivos
mais frequentes da inadequação proteica da TNE em UTI,
foram 13% (n=4) vômitos, 6% (n=2) obstrução da sonda
nasoentérica e 6% (n=2) realização de extubação. Já na
enfermaria, as causas mais frequentes foram por perda
da sonda, obstrução e repassagem da sonda nasoentérica
12% (n=6) e 6% (n=3) pausa para exames. Em relação ao
desfecho clínico, a maioria teve alta hospitalar 81% (n=65)
e a quantidade de óbitos foi de 19% (n=16). Conclusão:
Houve adequação entre a proteína prescrita e administrada,
assim como a adequação do volume administrado foi considerada satisfatória. A inadequação do suporte nutricional foi
considerada baixa, permitindo uma efetiva administração
proteica, a fim de contribuir para um quadro clínico mais
favorável ao paciente.

EP328
ADEQUAÇÃO PROTEICA DE PACIENTES EM USO DE
NUTRIÇÃO ENTERAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA DE UM HOSPITAL PARTICULAR DE MACEIÓ/AL
APRESENTADORES: THAYSE RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA1;
FABRÍCIA COSTA BARBOSA2; LUCINEIDE ELIZIARIO1; MARIA VALERIA DE CARVALHO WANDERLEY1.

1. HOSPITAL UNIMED MACEIÓ, MACEIÓ - AL - BRASIL; 2. HOSPITAL
UNIMED MACEIO, MACEIÓ - AL - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é um dos maiores problemas em
pacientes hospitalizados, principalmente em uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e está relacionada ao aumento do
risco de morbimortalidade, tempo de internação e custos
de atendimento. A proteína é o principal macronutriente
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recomendado em pacientes críticos, visto que está relacionada com cicatrização de feridas, manutenção da função
imunológica e da massa muscular. Objetivo: Analisar a
ingestão proteica em pacientes com suporte nutricional
enteral em UTI. Métodos: Trata-se de um estudo de corte,
retrospectivo, realizado na UTI de um Hospital Particular de
Maceió, no período de janeiro a dezembro de 2018. Foram
obtidos dados através do prontuário eletrônico de pacientes
adultos e idosos, de ambos os sexos, em TNE, comparando a
oferta proteica do 1º semestre com o 2º semestre. A análise
foi realizada no programa Excel® 2010 e os resultados
encontrados expressos em percentuais e médias. Resultados:
foram avaliados 108 prontuários, com idade média 74 anos,
sendo a maioria do sexo feminino. Em relação ao uso do
modulo proteico 45% fizeram o uso do modulo. A média
no primeiro semestre foi de 72% de adequação proteica.
Após o uso de módulo de proteína associado à dieta enteral
prescrita foi observado uma progressão da adequação em
83% no segundo semestre. Conclusões: Observa-se que
após utilização do módulo de proteína associado à dieta
enteral, a meta de adequação preestabelecida de 80% foi
atingida. Contudo, a adequação da fórmula enteral baseada
nas necessidades nutricionais do paciente poderá não ser
alcançada, sendo necessário o uso de módulos nutricionais,
cujo propósito é adequar à ingestão proteica do paciente,
corrigindo ou evitando carências nutricionais. Esses achados
demonstram que se faz necessária intervenção para melhor
aporte proteico dos pacientes críticos, evitando desfechos
negativos. Palavras-chave: Paciente critico, oferta proteica
e terapia intensiva.

EP329
ADEQUAÇÃO PROTEICA-CALÓRICA DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES INTERNADOS EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA
EM HOSPITAL REFÊRENCIA EM TRAUMA
APRESENTADORES: SÂMIA LOPES DA COSTA; AYANA FLORENCIO DE MENESES; THAYNAN DOS SANTOS DIAS; ÍTALO GOMES
DE SOUZA; KELLY DA SILVA SALES; RICARDO VASCONCELOS
DE OLIVEIRA.

INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional adequada constitui-se
como uma feramente essencial na melhora da evolução
clínica e a redução de complicações associadas ao estresse
metabólico. A resposta metabólica ao trauma inicia-se pela
fase aguda caracterizada pela estabilização hemodinâmica
do paciente. Em seguida, instala-se um estado hipermetabolismo, com aumento das necessidades calóricas. Nessas
condições, os pacientes críticos apresentam maior risco de

desnutrição, e ficam mais propensos a infecções hospitalares, dificuldade de cicatrização, depressão da imunidade,
hipoproteinemia e edema. Objetivo: Avaliar adequação
proteica-calórica das dietas enterais prescritas nas unidades
de terapia intensiva e semi-intensiva de um hospital referência
em trauma. Métodos: Este estudo é do tipo transversal,
observacional, realizado com a amostra de 20 pacientes em
nutrição enteral exclusiva, de ambos os sexos, com idade
de 23 a 90 anos, internados no mês de junho na Unidade
de Terapia Intensiva e Semi-intensiva do hospital referência
Norte-Nordeste em trauma, em Fortaleza, Ceará. Os dados
coletados foram diagnóstico clínico, peso ideal (em kg),
proteínas (em g) diárias prescritas e calorias (em kcal) diárias
prescritas. Foram analisados a adequação proteica-calórica
por quilo de peso, sendo considerado adequado atingindo
≥ 80% das metas segundo as recomendações nutricionais
da American Society Parenteral Enteral Nutrition - ASPEN
(2016). As metas utilizadas para paciente crítico foi 20-25
kcal/kg na fase aguda, 25-30 kcal/kg fase de recuperação
e 1,2 a 2 g de proteina/kg de peso. Os resultados foram
analisados através do pacote estatístico SPSS, versão 20.
Resultados: Com base nos dados, observou-se que 80%
dos pacientes apresentavam como diagnóstico traumatismo
crânio-encefálico. Com relação a terapia nutricional administrada, 70% (14) dos avaliados estavam atingindo a meta
calórica, porém apenas 55% (11) receberam quantidade
adequada de proteína. Não foi encontrado associação significativa entre adequação calórica e proteica dos pacientes
(p=0,05). Discussão: Diversos fatores podem levar a um
suporte nutricional inadequado, como a introdução insuficiente da terapia de nutrição, intolerância à dieta e a instabilidade hemodinâmica. Contudo, estado hipermetabólico
dos pacientes vítimas de trauma deve ser tratado aliando-se
suporte nutricional com o intuito de evitar complicações
durante o período internação ligados ao hipercatabolismo,
como infecções hospitalares, lesões por pressão e desnutrição
grave, contribuindo para o agravo das funções orgânicas e
exigindo mais tempo de internação hospitalar.

EP330
ALCANCE DE METAS NUTRICIONAIS DE PACIENTES
CRÍTICOS E SUA RELAÇÃO COM SINTOMAS GASTRINTESTINAIS
APRESENTADORES: FLÁVIO TEIXEIRA VIEIRA1; POLYANA ALVES
RODRIGUES2.

1. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL;
2. HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
Introdução: Pacientes críticos estão sujeitos a diversos
fatores que dificultam a implementação da terapia
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nutricional e o alcance pleno das metas nutricionais.
Podem ser destacadas a instabilidade hemodinâmica,
a doença de base grave e os sintomas comuns do trato
gastrintestinal (TGI) como diarreia e vômitos. Objetivos:
Analisar o alcance das metas nutricionais de energia e
proteína e sua relação com sintomas do TGI em pacientes
críticos de um hospital público do Distrito Federal.
Métodos: Coorte clínica prospectiva, realizada com todos
os pacientes internados na unidade de terapia intensiva
(UTI) de janeiro de 2018 a março de 2019. As metas
calóricas e proteicas eram traçadas semanalmente por
nutricionistas assistentes do serviço, de acordo com a individualidade de cada caso. A porcentagem da meta calórica
e proteica alcançada era analisada no 3º dia de liberação
da dieta e nos 7º, 14º e 28º dia de internação na UTI.
Os sintomas do TGI estudados durante a internação, via
prontuário eletrônico, foram vômitos/sonda nasogástrica
(SNG) aberta para drenagem e diarreia, definida como
mais de 3 evacuações líquidas em 24 horas ou acima de
500ml/dia. Resultados: População composta inicialmente
por 98 indivíduos e em maioria masculina (58,2%), com
idade média de 56,8±18,6 anos. A nutrição enteral foi
a via alimentar mais utilizada (74,5%), permanecendo em
média por 16,2±20,3 dias; seguida pela via oral (46,9%),
com permanência média de 4,1±3,2 dias; e por fim a
nutrição parenteral (29,6%), com utilização média de
10,9±9,1 dias. Os percentuais das metas proteicas e calóricas atingidos durante a internação na UTI foram, respectivamente: 3o dia de liberação - 65±30,3 e 65,5±30,4;
7 dias - 70,6±30,9 e 70±28,3; 14 dias - 78,6±30,8
e 79,6±28,7; 28 dias - 70,8±30,2 e 71,9±28,7. Após
14 dias foi atingido o pico de alcance das metas nutricionais, quando comparado com o 3o dia de liberação
da dieta (Teste T pareado: p=0,013 proteína e p=0,021
calorias). Presença dos sintomas do TGI durante a internação: vômitos/SNG aberta – 33,3% (7 dias), 31,1%
(14 dias) e 21,1% (28 dias); diarreia – 19,8% (7 dias),
31,1% (14 dias), 31,6% (28 dias). Não foram verificadas
diferenças estatísticas ao analisar os sintomas do TGI ao
longo da internação na UTI (McNemar: p>0,05 para
todos os tempos). Ao estudar a influência dos sintomas
do TGI no alcance das metas nutricionais, também não
foram evidenciadas diferenças estatísticas (Mann-Whitney
U - 7 dias: proteína p=0,77, calorias p=0,69; 14 dias:
proteína p=0,48, calorias p=0,3; 28 dias: proteína
p=0,25, calorias p=0,14). Discussão: Após 14 dias de
internação na UTI foi atingido o pico do alcance das metas
nutricionais, tanto calóricas quanto proteicas, no entanto
ainda distantes do suporte nutricional pleno, ratificando
o risco nutricional de pacientes críticos. Os sintomas do
TGI estiveram presentes desde a 1ª semana até os 28
dias de internação na UTI, contudo a sua presença não
influenciou no alcance das metas nutricionais.

EP331
ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO VOLUME PRESCRITO
VERSUS VOLUME INFUNDIDO EM PACIENTES CRÍTICOS
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CEARÁ
APRESENTADORES: FRANCISCA ISABELLE DA SILVA E SOUSA1;
LÍVIA TORRES MEDEIROS1; TYCIANE MARIA VIEIRA MOREIRA1;
MARIA WILMA FERNANDES CARDOSO2; EDUARDO FRANCO
GURGEL DE MAGALHÃES2; HELEN PINHEIRO2; FÁBIA KARINE DE
MOURA LOPES1; ANA CLARA VITAL BATISTA3.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA - CE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA - CE
- BRASIL; 3. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA CE - BRASIL.
Introdução: A oferta adequada da Terapia Nutricional
Enteral (TNE) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está
associada à redução de complicações infecciosas, do tempo
de internação, além da manutenção do estado nutricional
e redução dos custos hospitalares. O uso de Indicadores
de Qualidade no monitoramento da TNE, busca investigar
complicações e garantir o acesso ao tratamento dietoterápico mais adequado para auxiliar na recuperação clínica
do paciente. Objetivo: Analisar a adequação do volume
prescrito versus volume infundido durante os sete primeiros
dias da terapia nutricional enteral em pacientes críticos de
um hospital Universitário do Ceará. Métodos: Trata-se de
um estudo descritivo e retrospectivo, com amostra de 32
pacientes de ambos os sexos e maiores de 18 anos, e em
terapia nutricional enteral exclusiva, durante o ano de 2018.
Os dados foram obtidos por meio de prontuários eletrônicos
e pelas fichas de acompanhamento nutricional. Para avaliar
a adequação do volume infundido em relação ao prescrito
baseou-se no indicador de qualidade em TNE, a saber: média
de infusão da NE maior que 70% / N° total de pacientes
recebendo NE x 100. Considerou-se adequação do indicador quando >70%. Os dados foram analisados software
Microsoft Office Excel® 2010, sendo realizadas análises
descritivas dos dados e expressos como frequência, média
e ± erro padrão da média (EPM). Resultados: A média de
idade foi 60,06 anos (DP=16,3), sendo 56,25% do sexo
masculino. O tempo médio para o início da terapia nutricional foi de 33,75 horas, com via de acesso predominante
nasoenteral (100%). A média do volume prescrito e infundido
nos primeiros três dias foram 979,17 ml (DP=368,54 ml)
e 772,26 ml (DP=327,05ml), respectivamente. A média
do volume prescrito e infundido entre o 4º e o 7º dia foi de
1127,45 ml (DP=335,07 ml) e 943,60 ml (DP=310,94
ml), respectivamente. No tocante a adequação do volume
prescrito versus infundido, 19 pacientes (59,37%) atingiram
o preconizado pelo indicador de qualidade nos três primeiros
dias; e entre o 4º e 7º dia, 22 pacientes (68,75%) atingiram
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essa meta. Discussão: No presente estudo verificou-se que as
adequações do volume prescrito versus o infundido estavam
abaixo dos valores recomendados pelo indicador de qualidade, em ambos os períodos do estudo. Resultado diferente
foi encontrado por pesquisas anteriores, onde a maioria dos
pacientes receberam mais que 70% do volume prescrito.
Em suma, evidenciou-se que a maioria dos pacientes não
atingiram as recomendações do indicador de qualidade,
demostrando a necessidade de uma melhor adequação da
dieta ofertada.

EP332
ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO PROTEICA DE PACIENTES
CRÍTICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DE UM
HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/
PR.
APRESENTADORES: WANDYRA PEIXOTO MENDES TEMPORINI;
TAYLINI SAMISTRARO BAMBERG; ALINE BERNARDI; NEILA MILANSKI; FLAVIA MENEGHIM ZANELLA; CRISTIANE DE CARVALHO
TAVARES CALGARO; ERIDAN REGINA DE MELLO BERTÉ; BRUNA
LUIZA PAULINA RIBAS.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY, FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL.
Introdução: A perda da proteína corporal total é inevitável
nos pacientes críticos, resultando no aumento do catabolismo da fibra muscular esquelética. O suporte nutricional
adequado em pacientes críticos após a estabilização
hemodinâmica, visa atenuar as alterações metabólicas e o
catabolismo proteico. Objetivos: Analisar o aporte proteico
recebido pelos pacientes criticamente enfermos. Métodos:
Estudo transversal observacional retrospectivo, com a utilização de pacientes adultos internados na unidade de terapia
intensiva (UTI) geral e coronariana, no período de setembro a
novembro de 2018. Os dados demográficos e clínicos (sexo,
idade, tempo de internação hospitalar, desfecho clínico)
e informações nutricionais (peso, altura, índice de massa
corporal (IMC), classificação da Avaliação Subjetiva Global
(ASG)) e variáveis relacionadas a nutrição enteral (NE) foram
coletados do prontuário eletrônico TASY®. Participaram os
pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, com diferentes
diagnósticos, submetidos à terapia nutricional enteral (TNE)
exclusiva via sonda ou ostomias, por um período mínimo de 7
dias. Os pacientes em estudo receberam como meta a oferta
proteica de 1,5 g/kg/dia e para os pacientes obesos IMC
>30 kg/m², utilizou-se o peso ideal (Pi) e a oferta de 2,0 g/
kg Pi/dia e IMC >40 kg/m², 2,5 g/kg Pi/dia. A adequação
da oferta proteica foi avaliada no 3º dia de TNE (D3), para
identificar o alcance da meta em até 72 horas. Resultados:
Foram analisados 55 pacientes com idade média de 63 anos.
Destes, 26 pacientes (42,7%) eram cirúrgicos e 29 pacientes

(52,7%) da clínica médica. O tempo médio de internação foi
de 35 dias. Em relação as medidas antropométricas, a média
de peso, estatura, IMC foi de respectivamente 74 kg, 169 cm
e 26 kg/m² (mínimo de 17,9 kg/m² e máximo 62,1 kg/m²).
Em relação à adequação proteica, a maioria dos pacientes
(63,6%) não atingiram a meta no D3, sendo as principais
ocorrências: gravidade (14,2%), procedimentos (cirurgia,
traqueostomia, exames) (17,1%), falha no registro do volume
infundido (22,8%) e a mais frequente a inadequação de prescrição devido às necessidades proteicas elevadas (28,5%),
porém observou-se que estes atingiram no D4. O principal
desfecho clínico encontrado foi a alta para enfermaria (34
pacientes – 61,8%), destes, 27 pacientes (49%) receberam
alta hospitalar. Discussão: O déficit proteico é uma realidade na UTI. Diante da meta estabelecida para atingir as
necessidades proteicas no D3, observou-se a inadequação
da oferta por parte da maioria dos pacientes, demonstrando
a necessidade da estruturação de mecanismos para melhor
adequação da dieta oferecida aos pacientes críticos. A partir
dos achados, a oferta proteica próxima às recomendações
pareceu estar associada a melhores desfechos, deste modo,
devemos otimizar o aporte proteico em pacientes críticos,
devido ao hipermetabolismo e o aumento da demanda por
aminoácidos durante a doença crítica.

EP333
ANÁLISE DE METAS NUTRICIONAIS PRESCRITAS VERSUS
INFUDIDO EM PACIENTE DE UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA.
APRESENTADORES: IONE LEMOS DE AGUIAR NETA1; REBECCA
EUFRÁSIO LIMA2; CAMILA MOURA MARQUES2; AMANDA CARVALHO WEYNE CUNHA2.

1. SELLENE, FORTALEZA - CE - BRASIL; 2. UNIMED, FORTALEZA CE - BRASIL.
Introdução: A nutrição enteral possui uma importante função
fisiológica, pois é uma terapêutica de manutenção ou recuperação do estado, oferecendo nutrientes específicos, vitais para
o trofismo1. De acordo com os estudos e consensos internacionais acredita-se que quanto antes se inicie o suporte nutricional, se faz melhor o prognóstico do paciente2. A TNE deve
ser instituída nas primeiras 24 a 48 horas, especialmente em
pacientes com diagnóstico de desnutrição e/ou catabolismo
intenso e quando não houver previsão de ingestão adequada
entre três a cinco dias. Porém, durante a internação do
paciente na UTI, vários fatores podem interferir negativamente
e comprometer a adequada oferta da TNE. Além da prescrição
da terapia nutricional enteral adequada às necessidades do
paciente, a comprovação de que o paciente receberá o prescrito é essencial3. Objetivo: Avaliar a infusão de dieta enteral
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adequada de acordo com a prescrição nutricional. Métodos:
Estudo observacional, descritivo, realizado com um paciente
internado em UTI de um hospital particular de Fortaleza - CE,
durante o mês de junho de 2019, sexo feminino, 75 anos.
A avaliação nutricional inicial foi realizada por meio da NRS
2002 nas primeiras 24 horas de internação na UTI. O peso e
a altura foram estimados a partir da circunferência do braço
e altura do joelho, por meio das equações de Chumlea4.
As necessidades energéticas e proteicas foram calculadas
conforme as recomendações para pacientes críticos, segundo
Aspen5. As causas da pausa da nutrição enteral e volume de
dieta prescrito e infundido foram coletados diariamente do
prontuário eletrônico por meio de balanço de enfermagem. O
volume de dieta infundido foi confrontado com a necessidade
energética do paciente, classificando-as em adequado (≥70%)
e não adequado (<70%). Os motivos que levaram a pausa
da TNE, foram categorizados em três grupos: alteração do
trato gastrointestinal, estado clínico e procedimentos de rotina.
Resultados: O estado nutricional foi classificado como eutrofia
pelo IMC. A indicação de TNE foi baseada no rebaixamento
de sensório e uso de ventilação mecânica. O paciente recebeu
a dieta contínua por bomba de infusão, iniciada após 72
horas de internação. O Gasto Energético Total foi definido por
1517kcal/dia. O paciente alcançou durante a internação uma
média administrada de 79,93% do objetivo calórico desejado.
A adequação da meta prescrita relacionada com a infundida
da formulação enteral (>70%) foi atingida em apenas 7 dias
da internação. Apresentou uma adequação que variou entre
35,69% a 117,98%. As categorias que não permitiram a
infusão contínua foram: alteração do trato gastrointestinal
de 16,6%, estado clínico de 33%, procedimentos de rotina
(traqueostomia, banhos, aspiração) de 50,4%. Conclusão: Se
faz necessário a presença de Equipe Multiprofissional de forma
eficaz na infusão da dieta e a educação continuada sobre a
importância da administração da TNE em UTI, fundamental
para a assistência ao paciente grave.

EP334
ANÁLISE DO PRESCRITO VERSUS INFUNDIDO COMO
INDICADOR DE QUALIDADE NA TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: CHRISTIANI CARLA CARNEIRO DOS SANTOS1; PATRÍCIA AMÂNCIO DOS SANTOS1; NARA NOBREGA
CRISPIM CARVALHO2; WUSTÂNIA VIRGÍNIA CORDEIRO PASSOS2;
JULLIE HANNA FREITAS DE SOUZA2.

1. HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO
LUCENA, JOAO PESSOA - PB - BRASIL; 2. HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, JOÃO PESSOA
- PB - BRASIL.

Em pacientes internados em unidades de terapia intensiva
(UTI), a depleção nutricional é freqüente, já que a resposta
metabólica ao estresse, conhecida como resposta de fase
aguda, promove intenso catabolismo e mobilização de
proteínas para reparo de tecidos lesados e fornecimento de
energia. A prescrição de terapia nutricional enteral (TNE) é
um processo complexo que implica conhecimento clínico
(avaliação de doença de base) e nutricional. Tão importante quanto à prescrição da terapia é a certeza de que
o paciente estará recebendo a dieta prescrita. Apesar da
importância da adequada ingestão de nutrientes e energia,
os pacientes internados em UTI, freqüentemente recebem um
valor energético inferior às suas necessidades, relacionados
a diversos fatores extrínsecos e intrínsecos da TNE. A utilização de indicadores de qualidade na terapia nutricional,
visam trazer uma resposta da efetividade de um determinado
processo de assistência e garantir a qualidade do serviço a
ser executado. Objetivo: Avaliar a adequação do prescrito
infundido e adequação calórica dos pacientes internados
em UTI geral. Métodos: Estudo transversal, realizado com
todos os pacientes internados na UTI geral do Hospital
Publico de Traumatologia em João Pessoa-PB, no mês de
Agosto à Novembro de 2018. Os dados sobre o volume
prescrito versus infundido, além de outros dados relacionados
às necessidades calórico-protéicas dos pacientes foram
coletados diariamente por duas nutricionistas da equipe
multidisciplinar de terapia nutricional, através das bombas de
infusão (Compat Ella-Nestlé), avaliando o volume infundido
das últimas 24 horas. As informações foram transcritas para
um software fornecido pela empresa Nestlé. Resultados:
Foram acompanhados 104 pacientes na UTI com prevalência
do sexo masculino (79,8%), sendo 50% na faixa etária entre
31-60 anos; com prevalências de diagnósticos: 32,69% Traumatismo Crânio-Encefálico, seguido de Acidente Vascular
cerebral Hemorrágico (15,38%) e Acidente Vascular Cerebral
Isquêmico (12,5%). Foi prescrito uma média de 1.083 ml
de volume diário em 24h, e evidenciado 840ml de volume
infundido, o equivalente a 78% do prescrito. Em relação à
oferta energética, a média de calorias prescrita foi de 1739,9
kcal, sendo infundido uma média de 1500 Kcal, totalizando
88% do prescrito. Conclusão: Nesse estudo a análise do
prescrito versus infundido como indicador de qualidade na
UTI geral do Hospital de Traumatologia, atingiu as metas
energéticas recomendadas (>= 80%) pelas sociedades de
nutrição enteral e parenteral, sendo dado importante na
otimização da conduta dietoterápica e no desfecho clínico
favorável ao paciente crítico.

EP335
ANÁLISE DO PRESCRITO VERSUS INFUNDIDO COMO
INDICADOR DE QUALIDADE NA TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE
TERAPIA INTENSIVA
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APRESENTADORES: CHRISTIANI CARLA CARNEIRO DOS SANTOS1; PATRÍCIA AMÂNCIO DOS SANTOS2; NARA NOBREGA
CRISPIM CARVALHO2; JULLIE HANNA FREITAS DE SOUZA2; WUSTÂNIA VIRGÍNIA CORDEIRO PASSOS2.

atingiu as metas energéticas recomendadas (>= 80%) pelas
sociedades de nutrição enteral e parenteral, sendo dado
importante na otimização da conduta dietoterápica e no
desfecho clínico favorável ao paciente crítico.

1. HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO
LUCENA, JOAO PESSOA - PB - BRASIL; 2. HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, JOÃO PESSOA
- PB - BRASIL.

EP336
APLICAÇÃO DO SARC-F EM UMA POPULAÇÃO ONCOLÓGICA CRÍTICA

Em pacientes internados em unidades de terapia intensiva
(UTI), a depleção nutricional é freqüente, já que a resposta
metabólica ao estresse, conhecida como resposta de fase
aguda, promove intenso catabolismo e mobilização de
proteínas para reparo de tecidos lesados e fornecimento de
energia. A prescrição de terapia nutricional enteral (TNE) é
um processo complexo que implica conhecimento clínico
(avaliação de doença de base) e nutricional. Tão importante quanto à prescrição da terapia é a certeza de que
o paciente estará recebendo a dieta prescrita. Apesar da
importância da adequada ingestão de nutrientes e energia,
os pacientes internados em UTI, freqüentemente recebem um
valor energético inferior às suas necessidades, relacionados
a diversos fatores extrínsecos e intrínsecos da TNE. A utilização de indicadores de qualidade na terapia nutricional,
visam trazer uma resposta da efetividade de um determinado
processo de assistência e garantir a qualidade do serviço a
ser executado. Objetivo: Avaliar a adequação do prescrito
infundido e adequação calórica dos pacientes internados em
UTI geral. Métodos: Estudo transversal, realizado com todos
os pacientes internados na UTI geral do Hospital Estadual de
Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (HEETSHL),
João Pessoa-PB, no mês de Agosto à Novembro de 2018.
Os dados sobre o volume prescrito versus infundido, além de
outros dados relacionados às necessidades calórico-protéicas
dos pacientes foram coletados diariamente por duas nutricionistas da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, através
das bombas de infusão (Compat Ella-Nestlé), avaliando o
volume infundido das últimas 24 horas. As informações
foram transcritas para um software fornecido pela empresa
Nestlé. Resultados: Foram acompanhados 104 pacientes
na UTI com prevalência do sexo masculino (79,8%), sendo
50% na faixa etária entre 31-60 anos; com prevalências
de diagnósticos: 32,69% Traumatismo Crânio-Encefálico,
seguido de Acidente Vascular cerebral Hemorrágico (15,38%)
e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (12,5%). Foi prescrito
uma média de 1.083 ml de volume diário em 24h, e evidenciado 840ml de volume infundido, o equivalente a 78% do
prescrito. Em relação à oferta energética, a média de calorias
prescrita foi de 1739,9 kcal, sendo infundido uma média de
1500 Kcal, totalizando 88% do prescrito. Conclusão: Nesse
estudo a análise do prescrito versus infundido como indicador
de qualidade na UTI geral do Hospital de Traumatologia,

APRESENTADORES: LAURA DAL SANTO1; JERUSA MÁRCIA TOLOI1;
DIOGO TOLEDO2.

1. HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII,
BARRETOS - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL SÃO LUIZ, SÃO PAULO SP - BRASIL.
Introdução: Pacientes oncológicos e em cuidados intensivos possuem um aumento do catabolismo proteico, com
consequente diminuição da força e perda muscular. Objetivos: Avaliar a prevalência da sugestibilidade de sarcopenia em pacientes oncológicos críticos, relacionando a
sarcopenia com o estado nutricional, a força de preensão
palmar e desfecho. Métodos: Prospectivo, transversal,
incluindo pacientes admitidos por no mínimo 48 horas em
uma unidade de terapia intensiva oncológica, de ambos os
sexos e com idade superior à 18 anos. A análise dos dados
foi realizada através de testes não paramétricos utilizando o
Teste Qui-Quadrado e Mann-Whitney para avaliar a relação
entre o questionário de sarcopenia e a dinamometria com o
os outros fatores analisados, e o teste de Kruskal-Wallis para
avaliar dinamometria e estado nutricional. Os dados foram
tabulados na plataforma REDCap® e analisados através
do software SPSS versão 21. Resultados: Foram incluídos
31 pacientes, 74% foram admitidos por motivo cirúrgico,
com idade média de 65 anos, tempo médio de internação
de 6 dias, 42% sob risco nutricional pelo NRS 2002. Ao
analisar o SARC-F apenas 7 pacientes foram classificados
com sugestibilidade de sarcopenia. Em relação à força de
preensão palmar a média foi de 20 kg em ambas as mãos.
Foi possível observar diferença estatística na dinamometria
entre os pacientes classificados com excesso de peso e
eutróficos, sendo maior no primeiro grupo. Nos pacientes
com maior perda de peso, uma menor força de preensão
palmar foi observada. O tempo prolongado de internação
na unidade de terapia intensiva também foi indicativo de uma
menor força na dinamometria. Discussão: Considerando
que a sarcopenia é definida como a baixa massa magra
associada à diminuição da função do músculo, o questionário
SARC-F vem sendo apresentado como uma triagem para
sarcopenia. Em estudos recentes tem-se associado a perda
de força muscular com pontuações significativas no escore
SARC-F, porém isto não foi visto neste trabalho. Outro estudo
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recente cita que pacientes classificados como sarcopênicos
pela tomografia computadorizada apresentavam média
de força de preensão palmar semelhante aos pacientes do
nosso estudo. Foi possível observar que o tempo de internação na UTI é inversamente proporcional à força aferida
no dinamômetro, mostrando que os pacientes com longos
períodos de internação apresentaram uma menor força,
repetindo este achado em pacientes com ventilação mecânica
por pelo menos 7 dias. Foi evidenciado uma menor força
de preensão palmar nos pacientes que evoluíram à óbito
quando comparado aos sobreviventes. O SARC-F é uma
ferramenta prática de ser aplicada antes da internação na
UTI, para sinalizar a sugestibilidade de sarcopenia e deve-se
considerar o dinamômetro como uma ferramenta útil na
monitorização da força no período crítico da doença, visto
que a força e função muscular degradam-se em períodos
prolongados de internação na UTI.

EP337
APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE EM
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL NAS UNIDADES DE
TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EM RECIFE-PE
APRESENTADORES: KARLA GABRIELA LAPENDA DOS SANTOS
MOTA SILVA1; FERNANDA DARYELLA DA SILVA BORGES2; IAGO
ALVES MIRANDA DOS SANTOS2; SILVIA ALVES DA SILVA3; RODRIGO LUIS DA SILVEIRA SILVA2.

1. CLINUTRI LTDA, RECIFE - PE - BRASIL; 2. HUOC - HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE - PE - BRASIL; 3. CAV
- CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA - UFPE, VITÓRIA DE SANTO
ANTÃO - PE - BRASIL.
Introdução: Na literatura, a prevalência de desnutrição na
unidade de terapia intensiva (UTI) varia de 43 a 88%. A
terapia nutricional enteral (TNE) contribui para adequada
oferta de nutrientes ao paciente, pois muitas vezes há impossibilidade no uso da via oral. A TNE precoce colabora para
a melhora na reparação tecidual, preservação da imunidade
e conservação da integridade microbiota intestinal e os
indicadores de qualidade são aplicados como instrumentos
avaliativos de efetividade na qualidade da terapia. Objetivo: Avaliar a adequação da terapia nutricional enteral na
unidade de terapia intensiva tendo em vista a melhoria da
qualidade da assistência nutricional. Métodos: Foi um estudo
prospectivo, observacional, realizados na UTI’s do hospital
universitário de Recife-PE, onde participaram da amostra
pacientes maiores de 18 anos de ambos os sexos, com
terapia nutricional enteral exclusiva por mais de 72 horas,
no período de julho a setembro de 2018. Foram aplicados
os indicadores de qualidade propostos pelo International life

Science institute (ILSI-Brasil), dos 36 indicadores publicados
em 2008 e revisados em 2010, foram selecionados 3 deles,
considerando a sua aplicabilidade na realidade de uma UTI,
sendo esses: Tempo de jejum inadequado antes do inicio da
TN( > 48 h), frequência de jejum digestório por mais de 24
hora, frequência de saída inadvertida da sonda enteral em
paciente em TNE, sendo expressos os resultados em metas
percentuais. Resultados: Foi realizado a avaliação com
26 pacientes dos quais 61,5 % (n= 16) do sexo feminino
38,5% (n=10) do sexo masculino, com idade média de
± 54 anos, os mesmos apresentaram o tempo médio de
internamento ± 13 dias. Os achados encontrados com
aplicação dos indicadores de qualidade foram tempo de
jejum > 24 horas apresentando um percentual de 53,8%
(n=14) , já 19,2% (n=5) dos pacientes apresentaram um
tempo de TNE (>48h) e com relação a saída inadvertida
da sonda enteral foi visto que 11,5% (n=3) apresentaram
tal evento. Conclusão: Os indicadores de qualidade são
ferramentas utilizadas na avaliação da terapia nutricional
enteral, permitindo avaliação da qualidade da assistência
nutricional. A aplicação dos indicadores de qualidade em
relação ao tempo de permanência do paciente no ambiente
hospitalar pode predizer a evolução clínica e melhora dos
parâmetros de qualidade de vida.

EP338
ASSOCIAÇÃO DA PRESENÇA DE DIARREIA COM PARÂMETROS NUTRICIONAIS EM PACIENTES CRÍTICOS EM USO
DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: HELÂNIA VIRGINIA DANTAS DOS SANTOS.

HU UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.
Introdução: A utilização da nutrição enteral necessita de
um acompanhamento adequado e individualizado, a fim de
evitar complicações. Uma das complicações gastrointestinais
mais prevalentes nos pacientes que fazem uso de terapia
nutricional enteral é a diarreia necessitando de um manejo
adequado, a fim de não comprometer a terapia nutricional
proposta. Objetivo: Avaliar a associação da presença de
diarreia com parâmetros nutricionais em pacientes críticos
em uso de terapia nutricional enteral. Métodos: Estudo
observacional retrospectivo, analítico, realizado entre janeiro
e dezembro de 2017, com pacientes adultos e idosos, a
partir de 18 anos, de ambos os sexos, em uso de terapia
nutricional enteral, por pelo menos 72h, internados na
unidade de terapia intensiva de um hospital universitário. Foi
considerado diarreia os pacientes que apresentaram aumento
do conteúdo de água fecal, com consequente aumento no
número de evacuações (três vezes ou mais em 24h). Os
parâmetros nutricionais avaliados foram o estado nutricional
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obtido pelo índice de massa corporal (IMC), a adequação do
volume prescrito e o tempo para atingir a meta nutricional
proposta. Para a análise dos dados utilizou-se o programa
estatístico Statistical Package for Social Sciences versão 20.0
e foi considerado significante, p < 0,05. Resultados: Foram
avaliados 188 pacientes com idade média de 48,2 ± 19,4
anos (18 – 92 anos), do sexo masculino (71,3%), IMC médio
de 24,78 ± 4,37kg/m², com adequação do volume prescrito médio de 90,6 ± 7,43% e 3,2 ± 1,9 dias foi o tempo
médio para atingir a meta nutricional proposta, a diarreia foi
observada em 25% dos pacientes. Ao analisar a associação
dos parâmetros nutricionais avaliados com a presença de
diarreia não foi observado associação com o IMC (p =
0,51), com a taxa de adequação do volume prescrito (p =
0,73) e com os dias para atingir a meta nutricional (p =
0,73). Discussão: Apesar da diarreia ser considerada uma
das principais complicações gastrointestinais dos pacientes
em uso de nutrição enteral, bem como um dos principais
motivos de interrupção da terapia nutricional enteral, neste
estudo não foi observado diferenças significantes na oferta
nutricional entre os grupos com e sem diarreia, assim como
o estado nutricional não interferiu na presença da diarreia
desses pacientes críticos. Conclusão: Contudo, esses resultados são animadores e refletem uma mudança de conduta
entre os profissionais de saúde que prestam assistência a
esses pacientes, onde a presença de diarreia não foi um
fator significante para a interrupção e ou inadequação da
terapia nutricional enteral na unidade de terapia intensiva.

EP339
ASSOCIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL OBTIDO
PELO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PELA CIRCUNFERÊNCIA BRAQUIAL EM PACIENTES CRÍTICOS
APRESENTADORES: HELÂNIA VIRGINIA DANTAS DOS SANTOS.

de estimativa de altura e peso corporal e o diagnóstico
nutricional classificado segundo a Organização Mundial
de Saúde, já a circunferência braquial (CB) foi aferida nos
pacientes que não apresentaram sinais visíveis de edema
e classificada conforme tabela de adequação proposta
NHANES III. Para a análise dos dados utilizou-se o programa
estatístico Statistical Package for Social Sciences versão
20.0 e foi considerado significante, p < 0,05. Resultados:
Foram avaliados 188 pacientes com idade média de 48,2
± 19,4 anos (18 – 92 anos), do sexo masculino (71,3%),
com diagnóstico de internação por trauma (46,3%), estado
nutricional de eutrofia (54,8%) e desnutrição (11,7%) pelo
IMC e que segundo a CB 46,4% eram eutróficos e 44%
desnutridos. Apesar das diferenças percentuais observadas
a associação do diagnóstico nutricional entre o IMC e a
CB foi considerada significante (p < 0,001). Discussão:
A importância da definição do diagnóstico nutricional nos
pacientes críticos é de grande relevância para a determinação
da conduta dietoterápica, no entanto não há um padrão ouro
para a avaliação nutricional desses pacientes o que dificulta
a precisão do diagnóstico. Contudo, observamos que o IMC e
a CB apresentaram associação significante demostrando que
ambos os métodos podem ser utilizados na determinação do
diagnóstico nutricional dos pacientes críticos. Além disso, a
CB parece ser mais sensível na identificação da desnutrição
hospitalar nesses pacientes. Conclusão: Tanto o IMC quanto
a CB podem ser utilizados na definição do estado nutricional
dos pacientes críticos e que na dificuldade de estimar o IMC
a CB pode ser considerada um método prático e eficaz.

EP340
ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COM ÓBITOS
DE PACIENTES CIRÚRGICOS EM CUIDADOS INTENSIVOS
APRESENTADORES: AMANDA LIMA GONÇALVES; ANA LUIZA
DAS CHAGAS ALBUQUERQUE; NÁDIA KETSSA LIMA LUCAS;
VERONICA CHASSE THURLER MICCHI; ROSANE DIAS DA ROSA.

HU UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.
Introdução: A avaliação nutricional do paciente grave é
fundamental, a fim de estimar o risco de mortalidade e
morbidade, identificando e individualizando as suas causas
e consequências e assim possibilitar uma intervenção nutricional mais precoce e precisa. Objetivo: Avaliar a associação
do diagnóstico nutricional obtido pelo índice de massa
corporal e pela circunferência braquial em pacientes críticos
internados em uma unidade de terapia intensiva. Métodos:
Estudo observacional retrospectivo, analítico, realizado entre
janeiro e dezembro de 2017, com pacientes adultos, a partir
de 18 anos, de ambos os sexos, internados na unidade de
terapia intensiva de um hospital universitário. O estado nutricional foi avaliado nas primeiras 72h de admissão através
do índice de massa corporal (IMC), por meio de fórmulas

HUGV-UFAM, MANAUS - AM - BRASIL.
Introdução: As alterações no estado nutricional de
pacientes em cuidados intensivos podem impactar em
desfechos clínicos desfavoráveis, como o aumento da
taxa de mortalidade. Objetivos: Verificar a associação
do estado nutricional com mortalidade de pacientes em
cuidados intensivos cirúrgicos. Métodos: Estudo observacional e transversal, realizado de agosto de 2018 a
fevereiro de 2019, com pacientes em cuidados intensivos
cirúrgicos do Hospital Universitário Getúlio Vargas da
Universidade Federal do Amazonas em Manaus - AM. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE 92501018.7.0000.5020, Parecer consubstanciado
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nº 3.088.642). A amostra foi calculada considerando o
número de pacientes de período similar anterior. Foi utilizada a circunferência muscular do braço (CMB) e o índice
de massa corporal (IMC) para verificar o estado nutricional,
antes do procedimento cirúrgico. Os dados foram analisados com o pacote estatístico Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) 21.0. Foi verificada a normalidade
dos dados com o Teste de Kolmogorov Smirnov. As variáveis
numéricas foram descritas por medidas de tendência central
e de dispersão (média, mediana, desvio padrão e intervalo
interquartil), as variáveis categóricas por valores absolutos
e relativos. As medidas quantitativas foram comparadas de
acordo com a normalidade dos dados, por meio do Teste
T de Student e de Mann-Whitney. As variáveis categóricas
foram associadas pelo Teste de Mann-Whitney. Resultados: Foram avaliados 41 pacientes, com média de idade
58,4±12,7 (28-84) anos, a maioria com idade menor que
60 (58,50%) anos e do sexo masculino. Houve maior frequência de cirurgia geral (24,40%) e neurológica (24,40%).
Na classificação da CMB foram encontrados 38 (92,70%)
pacientes eutróficos, dois (4,90%) com risco nutricional e
um (2,40%) com desnutrição severa. Este último era adulto
do sexo feminino. Na avaliação pelo IMC foram verificados
cinco (12,19%) pacientes desnutridos, 17 (41,46%) eutróficos, 15 (36,58%) com sobrepeso e quatro (9,75) obesos
grau I. Quando estratificado por faixa etária temos: 11
(45,83%) adultos eutróficos, nove (37,50%) adultos com
sobrepeso, quatro (16,66%) adultos obesos grau I, cinco
(29,41%) idosos desnutridos, seis (35,29%) idosos eutróficos
e seis (35,29%) idosos sobrepeso. Três (7,3%) participantes
foram a óbito, todos do sexo feminino e idosas. A maioria
(66,70%) dos óbitos ocorreu em pacientes classificados
com desnutrição pelo IMC (P<0,040). Na classificação do
estado nutricional pela CMB não houve associação com
óbito. Discussão: Na amostra prevaleceram pacientes do
sexo masculino, que tem sido relado na literatura como
maioria por haver menor cuidado dos homens com a saúde.
Houve associação do estado nutricional com óbito quando
avaliado pelo IMC, que permanece entre as avalições nutricionais mais utilizadas nos meios científicos.

EP341
ASSOCIAÇÃO ENTRE DIETA ENTERAL PRECOCE E DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES CRÍTICOS: DADOS PRELIMINARES
APRESENTADORES: RAFAELA TARTARI1; ALINE CATTANI2; CAMILA TIEMI TAKAGI DA SILVA2; PAULA RIZZI2; THAÍS RODRIGUES
MOREIRA2.

1. ISCMPA, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. UFCSPA, PORTO
ALEGRE - RS - BRASIL.

Introdução: A desnutrição é muito prevalente em pacientes
críticos e encontra-se associada a desfechos clínicos desfavoráveis (1,2,3). Ademais, os pacientes críticos apresentam
uma resposta inflamatória ao estresse, resultando em hipercatabolismo e, consequentemente, desnutrição. Sendo assim,
a terapia nutricional (TN) é uma ferramenta importante no
manejo deste paciente, a fim de reduzir o impacto do estresse
metabólico no estado nutricional. O início precoce da terapia
nutricional enteral (TNE) é recomendado com os objetivos
de manutenção da funcionalidade do trato gastrointestinal
e redução da resposta hipercatabólica, porém a TNE nem
sempre é iniciada precocemente (3,4). Objetivos: Verificar
a associação do início precoce da dieta enteral com desfechos clínicos de pacientes críticos. Métodos: Estudo coorte
prospectivo, com 46 pacientes internados em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) de um complexo hospitalar de Porto
Alegre. Todos os dados foram coletados do prontuário clínico,
onde considerou-se o início precoce de TNE em até 48 horas
da admissão na UTI. Os desfechos clínicos analisados foram
tempo de internação em UTI, tempo de ventilação mecânica
e mortalidade, durante um período máximo de 60 dias. Estudo
aprovado pelo Comitê da Ética em Pesquisa do complexo
(CAAE: 04687618.1.0000.5335). Os dados foram expressos
em média, desvio padrão, mediana e intervalo interquartílico
conforme o tipo de variável. Para a avaliação da associação
entre o início precoce de TNE, tempo de ventilação mecânica e
tempo de internação na UTI, utilizou-se o teste Mann-Whitney.
O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: A
idade média da amostra foi de 56,5±14,6 anos, sendo que
52,2% (n=24) eram do gênero feminino. O tempo mediano
de ventilação mecânica foi de 11 dias [8,0 – 23,7], tempo
mediano de internação na UTI foi de 19,5 dias [12,0 – 33,2]
e tempo mediano de início de TNE foi de 2 dias [0,7 – 2,0] e
80,4% (n=37) da amostra teve início precoce de TNE. Não
houve associação entre início precoce da TNE e tempo de
ventilação mecânica (p=0,286), tempo de internação na UTI
(p=0,103) e óbito (p=0,322). Discussão: A partir da amostra
analisada, não houve associação entre o início precoce da
TNE com desfechos clínicos relacionados a melhor prognóstico
em pacientes críticos. Sugere-se o desenvolvimento de mais
estudos com este enfoque e em diferentes populações visando
avaliar essa associação.

EP342
ASSOCIAÇÃO ENTRE TERAPIA NUTRICIONAL E MORTALIDADE EM PACIENTES CRÍTICOS CLASSIFICADOS PELO
NUTRIC SCORE
APRESENTADORES: CAMILA MELO DE ARAÚJO; EDCLEIDE
OLIVEIRA DOS SANTOS OLINTO; GINA ARAÚJO MARTINS FEITOSA; IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA; JANINE MACIEL
BARBOSA; ERICKA VILAR BÔTTO TARGINO; PALOMA EGÍDIO
ANDRADE DE SOUSA.
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HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional constitui uma ferramenta
fundamental no cuidado ao paciente crítico, uma vez que
o estado nutricional interfere diretamente na sua evolução
clínica. A triagem nutricional constitui o primeiro passo
para identificar os pacientes em alto risco, e direcionar a
terapia nutricional para que seja iniciada de forma segura
e bem planejada. Atualmente, o Nutric score é a única
proposta de triagem para pacientes críticos, levando em
consideração índices de gravidade. Objetivos: Avaliar os
fatores relacionados a terapia nutricional e correlacionálos com os resultados obtidos pelo Nutric Score. Métodos:
Estudo transversal, descritivo, retrospectivo, realizado em
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital
Universitário no período de março a dezembro de 2018.
A amostra foi composta por 116 pacientes de ambos os
sexos que iniciaram terapia nutricional na UTI. Foram
coletados dados de idade, gênero, tempo de internação,
desfecho clínico, indicadores de qualidade e resultados
do Nutric score. Os dados foram tabulados no Software
Microsolft Excel e analisado através do Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0,sendo usado
para diferença estatística, quando valor p<0,05, o teste
Qui-Quadrado. Resultados: Dos 116 pacientes críticos,
53,6% (n=62) eram do sexo feminino e 46,9% (n=54)
do sexo masculino com idade média de 45 (IQ 31-53)e
média de internação na UTI de 10,91 dias. Em relação ao
risco nutricional, a maioria dos pacientes (61,5%) apresentou baixo escore. Os pacientes com risco nutricional
alto (38,5%) apresentaram uma tendência ao início mais
tardio da dieta (>48h) (40,0% versus 36,8%) que não se
confirmou estatisticamente (p>0,05), quando comparado
o alto risco com o baixo risco. Houve uma maior mortalidade ( 32,4% versus 14,3 %, p = 0,023) no grupo que
recebeu nutrição enteral mais tardiamente. Em relação a
meta de atingir > 70% do volume prescrito em 72h após
início da dieta, não houve diferença entre os grupos de
baixo e alto risco (50% versus 50% p=1) segundo o Nutric
score. Conclusão: Observa-se que os pacientes com alto
risco nutricional tendem a iniciar a dieta mais tardiamente
e evoluírem com piores desfechos. Diante desses resultados, é importante realizar o rastreamento nutricional,
fazendo um diagnóstico precoce, a fim direcionar a terapia
nutricional e impedir ou evitar a instalação da desnutrição
e agravos.

EP343
ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO
DE CASO

APRESENTADORES: ANA CAROLINE FERNANDES DE MOURA1;
ANA CAROLINA MARINHO FERREIRA1; ALINE MARIA FURTADO DE
CARVALHO1; CARINE MERES ALBUQUERQUE DA SILLVA1; MARIA
DA CONCEIÇÃO LIMA PAIVA1; FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA
DE SOUSA2; DALILIAN ANTONIETE DOS SANTOS1.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL -SCMS/CENTRO
UNIVERSITÁRIO INTA-UNINTA, SOBRAL - CE - BRASIL; 2. SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL -SCMS, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: No Brasil, o trauma representa a primeira
causa de mortalidade, sendo responsável por um percentual elevado de internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Quanto maior a gravidade do trauma maior as
repercussões nutricionais, com isso é importante que haja
o adequado aporte nutricional, bem como o acompanhamento multiprofissional. Objetivo: Descrever a assistência
nutricional junto a equipe multiprofissional a um paciente
politraumatizado em UTI. Métodos: Trata-se de um relato
de caso de uma equipe multiprofissional com um paciente
internado no hospital de referência para trauma da região
Norte do Ceará, no período de maio à junho de 2019.
Foram feitas visitas diárias no leito, e coleta de dados do
prontuário do mesmo, utilizado o plano terapêutico como
ferramenta de acompanhamento. A admissão nutricional
do paciente foi realizada com avaliação antropométrica
e aplicação da Nutritional Ricks Screaning (NRS, 2002).
Resultados: Paciente do sexo masculino, 53 anos, com
diagnóstico de politraumatismo, após colisão de moto/
trem, que resultou amputação transtibial direita, além de
laceração extensa na região tibial esquerda e fratura exposta
em pé do membro, evoluindo com rebaixamento de nível de
consciência, necessitando de ventilação mecânica e aporte
nutricional. Admitido com peso de 61,6 kg e 1,72 m, com
IMC 20,8 kg/m2 classificado como eutrófico, e de acordo
com a NRS 2002 apresenta alto risco nutricional, sendo
realizado aporte nutricional por dieta enteral polimérica
hipercalórica, com infusão por bomba em sistema fechado
de forma contínua. Inicialmente com 720 kcal/dia e 42,9 g
de proteína/kg/dia. Paciente progredindo de forma estável e
sem apresentar intercorrências gastrointestinais, assim a dieta
foi evoluída de forma gradual, sendo ofertada 1584 kcal/dia
e 85,8 g de proteína/kg/dia iniciada a suplementação com
32 g de proteína para melhor cicatrização dos ferimentos.
Observamos aumento de peso para 67,9 kg e melhora na
cicatrização das lesões aliado aos cuidados de enfermagem,
a saber: troca de curativos conforme protocolo da instituição,
mudança de decúbito, administração medicamentosa, higienização e hidratação da pele. Tendo a fisioterapia realizado
protocolos de prevenção de broncoaspiração e realização
de fisioterapia motora e respiratória. Discussão: A NRS
detecta o risco nutricional do paciente, porém torna- se de
grande importancia sua utilização no ambiente hospitalar
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principalmente no paciente grave. Contudo o plano terapêutico multiprofissional configurou-se como uma ferramenta
de extrema importância para a melhoria do estado geral
do paciente, o qual se beneficiou consideravelmente dos
cuidados relatados, tendo sido primordial a atuação integrada da equipe.

EP344
AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO ENERGETICO PROTEICA
DE PACIENTES SUBMETIDOS A TERAPIA DE NUTRIÇÃO
ENTERAL INTERNADOS EM UM HOSPITAL MUNICIPAL
DA REGIÃO DOS LAGOS-RJ
APRESENTADORES: MARIA FERNANDA LARCHER DE ALMEIDA;
JANE DE CARLOS SANTANA CAPELLI.

UFRJ, MACAÉ - RJ - BRASIL.
Introdução: A Terapia de Nutrição Enteral (TNE) engloba
um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente
por meio da Nutrição enteral. A TNE no ambiente hospitalar
visa restabelecer o estado nutricional, minimizar a depleção
de massa magra, modular a resposta imunológica, diminuir o tempo de internação, morbimortalidade e o risco
de desnutrição. Muitos fatores podem levar à interrupção
ou diminuição da ingestão dietética podendo interferir no
aporte proteico e calórico e acarretar prejuízos à recuperação dos pacientes. Objetivos: Conhecer o perfil clínico e
nutricional de pacientes submetidos ao uso de TNE exclusiva
via cateter internados na Unidade de Terapia Intensiva e de
Clínica Médica de um Hospital Municipal de Rio das Ostras.
Métodos: Estudo descritivo, quantitativo e comparativo
realizado nos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital em Rio das Ostras no período de outubro de 2017
a maio de 2018. Avaliou-se o risco nutricional por meio do
Nutritional Risk Screening (NRS 2002) e índice de massa
corporal (IMC), com o peso e altura descritos pelo serviço
de nutrição institucional em adultos e idosos. Avaliou-se a
adequação calórico-proteica, os motivos para interrupção
da oferta da TNE exclusiva e o desfecho dos pacientes ao
longo do período de internação. A análise dos dados foi
realizada por meio de cálculos de estatísticas descritivas e
aplicação de teste t-student. Resultados: Dos 42 pacientes
avaliados, 55% são do sexo feminino e 45% masculino,
com média de idade 68±13,60 anos, sendo 71% idosos.
60% apresentaram risco nutricional segundo o NRS 2002 e
o desfecho mais frequente foi o óbito. As principais doenças
acometidas foram respiratórias e neurológicas. A principal
causa para suspensão e redução da dieta foi a instabilidade hemodinâmica, seguida de volume residual gástrico
elevado (acima de 250ml). A média diária encontrada de

necessidade calórica foi de 1795,24±234,10 kcal/dia e
81,98±10,85 g de proteína/dia. Em relação a adequação
calórico proteica, somente os pacientes que permaneceram
no período entre 12 e 19 dias e acima do 20 dias com a
TNE de forma exclusiva obtiveram resultado significativo
(p<0,05). Discussão: Pacientes internados requerem uma
maior atenção da equipe multiprofissional e esta deve estar
atenta aos cuidados a serem prestados e ao manejo nutricional, evitando intercorrências negativas ao tratamento e
auxiliando sua recuperação. O uso de suplementos proteico
calóricos deve ser encorajado de acordo com cada caso.

EP345
AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO PROTEICA DE PACIENTES
SUBMETIDOS A TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE
SOUSA; ÉLCIA MARIA MENDES PORTELA; KELLE MARIA TOMAIS
PARENTE; ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA LINHARES;
TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA; EDNA DA SILVA ABREU;
ANA CAROLINE FERNANDES DE MOURA; GYSELLE MARIA LIMA
FERREIRA.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL CE - BRASIL.
Introdução: Sabemos que a proteína é um macronutriente
importantíssimo para o processo de cicatrização e manutenção da função imunológica de pacientes hospitalizados,
contribuindo na preservação da massa magra e entre
outros benefícios. Dificilmente as necessidades calculadas
pelo o profissional nutricionista são atingidas em ambiente
hospitalar devido vários fatores, dificultando no processo de
recuperação. Objetivo: Avaliar a adequação da proteína
infundida nos pacientes em Terapia Nutricional Enteral
(T.N.E), confrontando o prescrito e infundido elencando as
principais causas correlacionadas à baixa infusão. Materiais e Métodos: Estudo observacional retrospectivo de
novembro de 2018 a janeiro de 2019 composto por 72
pacientes em uso de T.N.E. Foram coletados os seguintes
dados: necessidade proteica, volume prescrito e infundido.
Foram incluído no estudo todos os pacientes que durante
esse período utilizaram uma dieta enteral específica nutricionalmente completa, normocalórica, normolipíca e hiperproteica com densidade calórica de 1.2 kcal/ml por via de
sonda nasoenteral, gastrostomia e jejunostomia por um
período mínimo de 7 dias. A dieta industrializada tinham
um teor de proteína de 65 g/L, as prescrições respeitava
a singularidade de cada paciente seguido do protocolo
interno utilizado de 1,2 a 2,0 g/kg/dia e 0,8 a 1,0 g/kg/dia
para pacientes com lesão renal em tratamento conservador.
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As equações relacionado a proteína prescrita e infundida
foram realizadas individualmente perante as necessidades
dietoterápicas. As informações relacionada ao tipo de dieta
e marcador bioquímico foram adicionados numa planilha
elaborada no Excel analisando o teor de proteína prescrita
e infundida e os parâmentos bioquímicos. Resultados:
Foram avaliado os dados dos 72 pacientes que obtiveram
os seguintes resultados, houve valor significativo de pacientes
que atingiram a meta proteica 62,5% (n=45), e em relação
a pré-albumina 55,5% (n=40) estava com valores normais,
34,7% (n=25) leve e 9,7% (n=7) moderada. Já os pacientes
que não atingiram a meta proteica foram observados que
algumas situações corroboram com as literaturas, sendo
instabilidade clínica do paciente, procedimentos cirúrgicos,
complicações gastrointestinais e remoção da sonda sem a
recolocação imediata, tais situações impacta diretamente na
necessidade proteica não atingida. Discussão: Sabemos que
todos os pacientes estão sujeitos as intercorrências clínicas
que podem interferir no seu tratamento. Após a análise junto
a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) foi
articulado um fluxo de visita, com a finalidade de observar as
intercorrências buscando resolucionar os pequenos agravos
discutindo o tipo de dieta específica contribuindo para que
esses pacientes consigam atingir suas necessidades proteica
dentro do programado, causando um impacto positivo no
desfecho clínico.

EP346
AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
APRESENTADORES: KÁTIA COELHO GOMES; PEDRO ANICETO;
SIMONE LEMOS ALEVATO CESAREO; ALEXIA CUNHA DOS SANTOS; DANILO MONTEIRO PINHEIRO FREITAS.

GRUPO CARMO - HOSPITAL VITAL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional Parenteral (TNP) quando
bem indicada é importante para o cuidado e recuperação
do paciente grave que não pode usar o trato digestório; mas
sabe-se que não é isenta de complicações. Entre as principais complicações metabólicas, os distúrbios eletrolíticos
envolvendo os íons potássio, fósforo e magnésio são os mais
frequentes e têm um papel importante no controle bioquímico
desses pacientes. Objetivo: Avaliar a frequência de distúrbios eletrolíticos (potássio, fósforo e magnésio) em pacientes
submetidos à Terapia Nutricional Parenteral. Métodos: Estudo
observacional e retrospectivo com 60 pacientes em uso de
nutrição parenteral industrializada, padrão 3 em 1, realizado
através de pesquisa em sistema de prontuário eletrônico em
instituição particular da cidade do Rio de Janeiro, no período
de janeiro de 2017 a junho de 2019. Foram avaliadas as

dosagens séricas de potássio, fósforo, magnésio durante a
terapia e considerados os seguintes valores de corte: hipocalemia leve: quando níveis de potássio estiveram entre 3
mEq/L e 3,5mEq/L; hipocalemia grave: quando abaixo de
3mEq/L; hipofosfatemia: quando os níveis séricos estavam
abaixo de 2,5 mEq/l e hipomagnesemia: quando abaixo
de 1,5 mEq/L. Resultados: Observou-se uma frequência
elevada de hipocalemia leve (73,3% dos pacientes) seguido
de hipofosfatemia em 31,2% dos pacientes. A hipocalemia
grave ocorreu em 18,3% deles seguida de hipomagnesemia
que ocorreu em 10% da população estudada. O indicador
de qualidade utilizado foi o sugerido pela ILSI (International
Life Sciences Institute) Brasil que é de 20%. Conclusão: Os
resultados apontaram para uma frequência de distúrbios
eletrolíticos bem superior ao indicador sugerido pela ILSI
Brasil. Tais distúrbios eletrolíticos provavelmente ocorreram
decorrentes do estímulo à bomba de sódio/potássio celular
pela oferta da TNP, assim como a ausência de protocolo de
reposição diária de potássio e fósforo nesse grupo. Como a
única fonte de nutrientes e eletrólitos aos pacientes foi a TNP
industrializada (apesar de já possuir eletrólitos na sua formulação) era esperado que distúrbios eletrolíticos ocorressem.
A hipocalemia e a hipofosfatemia foram as mais prevalentes
e em expressiva percentagem. Reposições diárias mais generosas de potássio e fósforo, assim como a implementação de
protocolos específicos para monitorização laboratorial mais
frequente são recomendações para as equipes multiprofissionais que acompanham pacientes em TNP.

EP347
AVALIAÇÃO DA NUTRIÇÃO PRECOCE E DA ADEQUAÇÃO
CALÓRICO-PROTEICA DE PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO
E COM VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA
APRESENTADORES: LUIZA PESSOA DE ARAÚJO; CLÁUDIA SENA
DE PÁDUA; JOMARA NOGUEIRA DE CARVALHO; PATRÍCIA REZENDE DO PRADO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, RIO BRANCO - AC - BRASIL.
Introdução: O início precoce da terapia nutricional (TN),
assim como a oferta calórico-proteica impactam positivamente na evolução e desfecho do paciente grave. Neste
sentido, vários fatores interferem na efetividade e qualidade
da TN, como exemplo, o uso da ventilação não invasiva (VNI),
procedimento utilizado para melhorar a função pulmonar do
paciente. Durante o período de uso da VNI, o paciente fica
impossibilitado de receber TN, podendo causar inadequação
calórico-proteica e adiar a nutrição precoce. Objetivo:
Avaliar o início precoce da TN e a adequação calóricoproteica de pacientes em estado crítico, submetidos à VNI em
uma unidade de terapia intensiva. Métodos: Trata-se de um
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estudo transversal retrospectivo realizado em uma Unidade
de Terapia Intensiva da cidade de Rio Branco, Acre. Fizeram
parte do estudo pacientes com idade maior de 18 anos,
ambos os sexos, admitidos no período de março a junho de
2019, recebendo nutrição enteral e oral em uso de VNI. Os
pacientes foram acompanhados até o desfecho. A análise foi
realizada por meio das frequências absoluta e relativa pelo
programa SPSS, versão 20. Este projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hospital Estadual
do Acre, sobre o protocolo número 1.336.173. Resultados:
Foram avaliados 75 pacientes, 56,0% era do sexo masculino,
62,7% com idade superior a 40 anos, 85,3% receberam TN
precoce, 69,3% atingiram o valor energético total (VET) maior
ou igual a 80% até o 3º dia. A TN predominante foi a oral
em 40,0% dos pacientes, seguida pela enteral, em 32,0%
e 17,3% recebeu dieta mista (enteral e oral). Não houve
suspensão da dieta por mais de 24h em 48,0% dos pacientes,
sendo que em 12,0% a dieta foi suspensa devido a débito
na sonda nasogástrica e instabilidade hemodinâmica. Dos
32% dos pacientes submetidos à VNI, 5,3% tiveram a dieta
suspensa e 70, 7% dos pacientes tiveram alta. Conclusão:
Os resultados apontaram que a terapia nutricional enteral ou
oral foi iniciada precocemente (85,3%) e houve suspensão
da dieta durante a VNI (5,3%) ressaltando a importância de
controle efetivo da equipe para garantir a oferta calóricoproteica e melhor prognóstico ao paciente crítico.

EP348
AVALIAÇÃO DA OFERTA CALÓRICA E PROTEICA, DE
PACIENTES CRÍTICOS SUBMETIDOS À NUTRICÃO
ENTERAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI).
APRESENTADORES: ANA CAROLINE FERNANDES DE MOURA1;
ANA CAROLINA MARINHO FERREIRA1; ALINE MARIA FURTADO
DE CARVALHO1; CARINE MERES ALBUQUERQUE DA SILLVA1;
DALILIAN ANTONIETE DOS SANTOS1; MARIA DA CONCEIÇÃO
LIMA PAIVA1; FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA2.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL -SCMS/CENTRO
UNIVERSITÁRIO INTA-UNINTA, SOBRAL - CE - BRASIL; 2. SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL -SCMS, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional bem planejada contribui
para a melhora do paciente e diminuição do tempo de
internação hospitalar. O paciente crítico encontra-se em
estado de hipermetabolismo devido seu quadro patológico, assim é um paciente de alto risco nutricional, está
sob o risco de perda de massa muscular, atrofia das fibras
musculares cardíacas e fraqueza, levando a maior tempo
de internação, desnutrição e aumento da mortalidade
hospitalar, necessitando dessa forma de um adequado
suporte nutricional. Objetivo: Avaliar a adequação do

aporte calórico e protéico fornecido por dieta enteral, em
pacientes internados em unidade de terapia intensiva em
um hospital filantrópico conveniado com SUS no município
de Sobral-Ce. Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal com abordagem quantitativa. A avaliação
foi realizada nos meses de maio à junho de 2019. Na
admissão, cada paciente foi triado, sendo realizada o
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), meta calórica
e protéica, utilizando-se a Fórmula de Bolso (FB) para
pacientes na fase aguda da doença, com 20 kcal/kg/dia e
para proteína 1,5 g/kg/dia. Para melhor acompanhamento
da administração da dieta foram obtidos dados de intercorrências nos prontuários. Resultados: Foram analisados
31 de pacientes internados, dos quais 67,7% (n=21) são
homens, do total 11 pacientes são idosos. A média de
idade apresentada foi 52,8 (±22,2) anos e IMC de 24,04
(±4,7) kg/m2, 16,1% (n=5) apresentaram desnutrição,
51,6% (n=16) eram eutróficos, 19,3% (n=6) com sobrepeso e 12,9% (n=4) obesos. Com relação ao consumo da
dieta, foi observada a oferta calórica média fornecida de
1027,68 (±283,12) kcal/kg/dia, abaixo da necessidade
calórica média do grupo analisado de 1175 (±248,5)
kcal/kg/dia, no geral, 45% (n=14) não alcançaram a meta
calórica estabelecida, e 54,8% (n=17) atenderam as suas
necessidades calórica. Para proteína, a média estabelecida
foi 87,17 (±20,3) g/kg/dia e consumo de 58,24 (±14,03)
g/kg/dia, também abaixo da necessidade, destes 19,35%
(n=6) obtiveram o aporte calórico e 80,6% (n=25) não
atingiram a meta protéica diária desejada. Tais dados
podem ser justificados devido a pausas na infusão da
dieta para realização de procedimentos ou intercorrências
gastrointestinais como: vômitos, diarréia, resíduo gástrico
elevado, uso de altas doses de medicamentos vasoativos,
dentre outros. Discussão: Conclui-se que o grupo estudado
não consumiu o aporte calórico e protéico necessário para
melhor progressão do seu estado nutricional, o que pode
levar o paciente a um quadro de desnutrição aumentando
assim seu tempo de intenamento e revela a necessidade de
uma maior comunicação da equipe assistencial com o setor
de nutrição afim de minimizar as fragilidades pontuadas
ofertando o suporte necessário ao paciente.

EP349
AVALIAÇÃO DA OFERTA DE ZINCO E SELÊNIO DE
PACIENTES CRÍTICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: ANA PAULA PERILLO F. CARVALHO; DÉBORAH
BITTAR MARTINS; RAISSA ELIAS AMORIM; INAIANA MARQUES
FILIZOLA VAZ; ANA TEREZA VAZ DE SOUZA FREITAS; CAMILA
MOURA BATISTA; VANESSA GONÇALVES E SILVA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL.
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Introdução: A avalição da oferta dos micronutrientes
frequentemente é negligenciada em Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs). O zinco e o selênio são minerais antioxidantes e sua deficiência pode induzir ao estresse oxidativo.
Objetivo: Avaliar a adequação da oferta de zinco e selênio
em pacientes críticos submetidos à terapia nutricional enteral
exclusiva. Métodos: Estudo transversal realizado nas UTIs
clínica e cirúrgica de um hospital universitário. Foram incluídos 45 pacientes com idade superior a 18 anos recebendo
dieta exclusivamente por via enteral, por período mínimo de
três dias. Os dados foram coletados de prontuários a partir do
3° dia de uso de dieta enteral exclusiva até o 14° dia. A oferta
dos micronutrientes foi quantificada pelas informações nutricionais constantes nos rótulos das fórmulas enterais utilizadas.
Resultados: A amostra foi composta em maior número por
idosos (57,78%) do sexo masculino (66,67%) e eutróficos
(51,11%). Os principais motivos de internação em UTI foram
doenças respiratórias (44,44%) e sepse (22,22%). A média
da oferta de zinco foi de 9,55mg e selênio de 56,56µg. A
frequência de inadequação foi de 55,56% e 42,22%, respectivamente. A média de adequação de volume de dieta foi
de 69,94%. Não houve associação entre a adequação da
quantidade de zinco (p= 0,157) e selênio (p= 0,058) com o
volume de dieta administrado. Discussão: A média da oferta
de zinco atinge a recomendação estabelecida nas Dietary
Reference Intakes (DRIs) para mulheres e a média da oferta
de selênio está dentro do recomendado para ambos os sexos.
No entanto, há uma alta frequência de inadequação desses
micronutrientes. Assim, é necessário estabelecer medidas
para garantir um suporte nutricional adequado e integral
para os pacientes em estado crítico.

EP350
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE VOLUME PRESCRITO
VERSUS VOLUME INFUNDIDO EM PACIENTES SUBMETIDOS A TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
APRESENTADORES: JULIANA SANTOS CARNEIRO; GABRIEL
RENAN DANTAS SANTANA.

UNIVERSIDADE SALVADOR, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: A conformidade da oferta energética ao paciente
crítico é evidenciada como um significativo desafio no suporte
nutricional. Objetivos: Desta forma, o presente estudo visa
criar uma reflexão sobre a importância da aplicação dos
indicadores de qualidade como método de avaliar o serviço
prestado em terapia nutricional. A pesquisa teve como objetivo geral avaliar a adequação da Terapia Nutricional Enteral
de acordo com o indicador volume prescrito versus volume
infundido. Métodos: O estudo em questão caracteriza-se
por descritivo e retrospectivo, de caráter quantitativo. A

população do estudo foi constituída por pacientes adultos e
idosos submetidos à terapia de nutrição enteral, enquanto
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um
Hospital Público na cidade de Salvador – BA. A coleta de
dados foi realizada através das informações contidas no
prontuário eletrônico do hospital. Resultados: Para análise
de dados, utilizou-se estatística descritiva, e como resultado
desta análise, obteve-se que: a média de adequação em
volume administrado foi de 88,7%, que apesar do volume
infundido ter sido menor que o prescrito, a maioria dos
pacientes (53,3%) atingiram porcentagem de adequação
≥ 90%. Observou-se também que dentre os motivos de
interrupção no fornecimento da dieta, o mais prevalente
foi a exteriorização da SNE (25,9%). Discussão: Apesar de
não ter alcançado o percentual estabelecido, os achados
foram positivos quando comparados a outros resultados
encontrados na literatura. Dessa forma, para que o serviço
de terapia nutricional seja prestado com maior qualidade, se
faz necessário a formalização da EMTN, implementação de
protocolos de avaliação, medidas de controle e treinamento
da equipe assistencial.

EP351
AVALIAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM
PACIENTES CRÍTICOS DE UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
APRESENTADORES: ROSANI ELIRA FRITZ; MIRIAN COZER.

UNIVERSIDADE PARANAENSE, FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL.
Introdução: Os indicadores de qualidade em terapia nutricional (IQTN) são importantes ferramentas para monitorar
a evolução do paciente quanto seu estado nutricional,
evitando que o mesmo desenvolva desnutrição, que pode
ser acarretada pela oferta insuficiente de nutrientes, aumentando, assim, o risco de morbimortalidade e o tempo de
internação. Objetivo: Analisar o indicador de qualidade em
terapia nutricional enteral (IQTNE) referente ao volume de
dieta prescrita versus o volume de dieta infundida e comparar
estes dados com as necessidades energéticas estimadas dos
pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva
de um hospital público localizado no sudoeste do Paraná.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal,
retrospectivo, com análise de dados oriundos de uma
planilha de indicadores de qualidade de terapia nutricional,
própria do serviço de nutrição hospitalar. Os dados obtidos
com este estudo, foram analisados por meio de estatistica
descritiva. Resultados: A amostra foi constituida por 41
pacientes, com média de idade de 59,3 (±21,52) anos,
houve predominância para o sexo masculino, perfazendo
65,9% da amostra e 34,1% eram do sexo feminino. O
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principal diagnóstico de admissão, na unidade de terapia
intensiva, foi o trauma com 34,14%, seguido por doenças
respiratórias (14,63%). O tempo médio de internação na
unidade de terapia intensiva foi de 10,9 (±6,74) dias, de
terapia nutricional enteral foi de 9,78 (±6,47) dias e para o
início da terapia nutricional enteral (TNE) de 15,8 (±32,47)
horas. Em relação ao início da TNE, 73,2% iniciaram antes
de 24 horas, 9,8% entre 24 e 48 horas e 7,3% iniciaram no
período de 48 a 72 horas. Enquanto que, 9,7% receberam
nutrição enteral tardia. A adequação entre a meta prescrita
e a calculada foi de 64,57% para aporte calórico e 78,67%
para o aporte proteico. Metas prescrita e infundida obtiveram
uma adequação de 84,72% para calorias e de 80,84% para
proteínas. Adequações entre calculado e infundido (administrado) foi de 61,13% e 71,94% para calorias e proteínas,
respectivamente. Em termos de oferta energética e proteica
foi determinado uma aproximadamente 33, 01 (±5,12) kcal/
kg/dia e 1,29 (±0,17) g de proteína (PTN) /kg/dia, sendo
prescrito 20,73 (±7,05) kcal/kg/dia e 1,34 (±2,08) g de
PTN/kg/dia e administrado 18,6 (±7,25) kcal/kg/dia e 0,86
(±0,38) g PTN/kg/dia, o que perfaz um déficit calórico/
proteico de 14,4 kcal e 0,43g por quilo por dia, respectivamente. Discussões: Verifica-se por meio desse estudo,
importantes inadequações calóricas e proteicas prescritas e
recebidas em relação as necessidades estimadas. Tais dados
corroboram com os estudos presentes na literatura em que
o aporte administrado nestes pacientes não ultrapassam a
20kcal/kg/dia e 0,8g PTN/kg/dia, sugerindo, importantes
déficits energéticos o que pode comprometer o desfecho
clinico desse público.

EP352
AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE EM
PACIENTES EM USO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL
EM UM HOSPITAL PARTICULAR DO RIO DE JANEIRO.
APRESENTADORES: KÁTIA COELHO GOMES; LORENA
AKEMI DE MACEDO WOJITANI; SIMONE LEMOS ALEVATO
CESAREO; DANILO MONTEIRO PINHEIRO FREITAS;
ALEXIA CUNHA DOS SANTOS; PEDRO ANICETO.
GRUPO CARMO - HOSPITAL VITAL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: O acompanhamento dos Indicadores de
Qualidade (IQ) em Terapia Nutricional constituem um
método de avaliação da assistência nutricional permitindo
uma análise mais profunda dos processos e elaboração de
novas estratégias para melhorias dos serviços prestados.
Objetivos: Avaliar se existe associação estatística entre os
indicadores de hiperglicemia e desfecho clínico com o tempo
de permanência em terapia nutricional parenteral (TNP) com
a finalidade de revisar os processos e possibilitar a criação

e implementação de novos protocolos. Métodos: Estudo
retrospectivo e observacional com 33 pacientes, realizado
através de sistema de prontuário eletrônico em instituição
particular do Rio de Janeiro no período de janeiro de 2018
a junho de 2019. Foram avaliados: desfechos clínicos,
hiperglicemia e tempo em TNP. Os pacientes foram divididos
em quatro faixa de tempo: 1 a 7 dias; 8 a 15 dias; 16 a 30
dias e > 30 dias. Na análise estatística utilizou-se o teste de
Qui Quadrado de independência pelo programa estatístico
IBM SPSS 64bit. Resultados: Não encontramos associação
estatística significativa entre hiperglicemia e desfecho clínico
quando correlacionados ao tempo de permanência em
terapia nutricional parenteral. Entretanto, observa-se que
houve uma maior frequência de hiperglicemia (24,2%) entre
os pacientes que permaneceram de 8 a 15 dias em NPT. A
frequência de óbitos foi mais elevada na faixa de 1 a 7 dias
de uso de NPT e ocorreu uma maior frequência de altas para
via oral na faixa entre 8 a 15 dias. Conclusões: O presente
estudo mostra que o tempo de permanência em terapia
nutricional parenteral, a hiperglicemia e o desfecho clínico
devem ser associados a outros indicadores de qualidade para
balizar os protocolos relativos à melhoria dos processos que
envolvem o tratamento do paciente em terapia nutricional
parenteral. Novos trabalhos precisam ser realizados a fim
de entender melhor outras condições que possam afetar a
qualidade da terapia instituída nesses pacientes.

EP353
AVALIAÇÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E INDICAÇÃO
PARA O USO DA TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL
TOTAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL
DO RIO DE JANEIRO
APRESENTADORES: JULIANA DEMEZIO DE ALMEIDA MARREIRO;
ANDRESSA OLIVEIRA.

HOSPITAL UNIMED RIO, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A Nutrição Parenteral Total (NPT) é prevista
em situações onde o trato gastrointestinal (TGI) não esteja
disponível, como ocorre na presença de íleo paralítico,
vômitos incoercíveis, fístulas digestivas de alto débito. Pode
ser indicada também quando não é possível atingir por
nutrição enteral, valores superiores a 60% das necessidades
nutricionais estimadas por um longo período. Em pacientes
desnutridos ou com alto risco nutricional recomenda-se iniciar
nutrição parenteral de forma mais precoce, já em pacientes
com estado nutricional adequado é possível esperar de 5 a
7 dias para o inicio da terapia. Essa terapia quando bem
indicada, prescrita, administrada e monitorada, produz
enormes benefícios aos pacientes. Objetivo: Avaliar indicações e tempo de permanência do uso de NPT em pacientes
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internados em um hospital particular do Rio de Janeiro.
Métodos: O estudo é do tipo retrospectivo, realizado através
de consulta a prontuário eletrônico de pacientes que fizeram
uso de NPT no período de dezembro de 2018 a maio de
2019 e separados em 3 grupos de acordo com o tempo que
fizeram uso de NPT (menos que 5 dias, de 5 a 10 dias e por
mais de 10 dias). Os dados coletados foram: sexo, idade,
Índice de Massa Corporal (IMC), tempo em dias em uso de
NPT exclusiva e associada à Nutrição Enteral (NE) ou Via Oral
(VO). Coletou-se também o diagnóstico e os pacientes foram
separados em 2 categorias: clínico e cirúrgicos do TGI. As
variáveis coletadas foram avaliadas e associadas através do
teste estatístico do Qui-Quadrado, utilizando-se o programa
SPSS e nível de significância de 5%. Resultados: Foram
analisados um total de 25 pacientes, 9 do sexo masculino e
16 do sexo feminino, com IMC médio de 26,7Kg/m² e idade
média de 64 anos. O tempo médio do uso de NPT foi de 13
± 7,9 dias. 68% dos pacientes fizeram o uso de NPT entre 5
e 10 dias e um número significativamente menor fizeram uso
de NPT por menos de 5 dias (p<0,05). A indicação de NPT
foi maior (p=0,03) para os pacientes cirúrgicos do TGI do
que para os pacientes com indicação clínica, representando
72% do total de pacientes analisados. No entanto, não foi
observado associação entre o tempo de uso de NPT com as
categorias clínicas (p=0,77). 80% dos pacientes foram de
alta e apenas 20% cursaram a óbito (p=0,003). A maioria
dos pacientes (88%) fizeram associação da NPT com a NE
ou VO, ficando em média 45% do total de dias da terapia
com a NPT suplementar. Apenas 12% fizeram uso da NPT
exclusiva (p<0,05). Conclusão: A maioria dos pacientes
fizeram uso da NPT por mais que 5 dias conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e
Parenteral (BRASPEN). A adequada prescrição por parte da
Equipe Multidisciplinar da Terapia Nutricional (EMTN) pode
ser refletida nos bons resultados em relação ao desfecho
clínico dos pacientes analisados.

EP354
AVALIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS COMO INDICADOR
DE QUALIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: JOSIELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS; MIRIAN
COZER.

UNIVERSIDADE PARANAENSE, FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional (TN) é uma ferramenta
importante para atender as necessidades nutricionais de
indivíduos hospitalizados, tendo em vista que a desnutrição
hospitalar pode atingir até 50% dos pacientes internados.
Com isso, a mensuração da qualidade dos serviços

oferecidos pelos hospitais é realizada através dos Indicadores
de Qualidade (IQ). Objetivo: Analisar o IQTN relacionado à
avaliações antropométricas de pacientes internados em uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital público da
região Sudoeste do Paraná. Métodos: Trata-se de um estudo
ecológico, transversal, retrospectivo, com análise dos dados
oriundos de uma planilha de IQTN própria do serviço de
nutrição hospitalar, contendo o registro de pacientes adultos
e idosos, de ambos os sexos, que tiveram passagem na UTI
durante o período de janeiro de 2018 a junho de 2018.
Foram analisadas medidas antropométricas de três avaliações, sendo a primeira avaliação realizada na admissão do
paciente (d0), a segunda realizada no décimo dia de internamento (d10) e a última avaliação (df) referente ao último
registro na planilha. Realizou-se o diagnóstico nutricional
por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), adequação do
percentual da circunferência do braço (CB) e circunferência
da panturrilha (CP), classificados segundo os critérios da
Organização Mundial de Saúde (1995), Lipschitz (1994),
Frisancho (1990) e Burr e Phillips (1984), respectivamente.
Resultados: A amostra analisada totalizou 127 pacientes,
sendo destes, 46 adultos e 81 idosos, com idades entre 20
e 92 anos. Dentre os adultos 46 pacientes foram submetidos
a avaliação no d0, com média de idade de 40,2 (±12,1)
anos. O IMC médio na avaliação d0 foi de 26,2 kg/m²,
caracterizando sobrepeso. A CB foi de 30,3 cm (±6,4) e a
CP com uma média de 35,3 cm (±5,4). Na avaliação d10
foram reavaliados um total de 20 pacientes, a CB média
de 28,8 cm (±4,7) e CP média de 32,6 cm (±5,8). O IMC
médio na segunda avaliação foi de 24,6 kg/m², mostrando
que os pacientes reavaliados encontravam-se eutróficos. A
última avaliação (df) foi realizada em 12 pacientes, com CB
média de 27,1 cm (±5,7). A CP foi de 30,5 cm (±7,0) e IMC
médio de 22,8 kg/m², mantendo-se em eutrofia. Em relação
aos pacientes idosos, com base as avaliações de acordo com
o IMC estes mantiveram-se em eutróficos nas três avaliações.
Com base na CB está enquadrou-se em desnutrição leve,
obtendo uma variação de 86 a 90% de adequação. Em
relação ao CP a partir da d10 os avaliados apresentaram
algum grau de perda de massa magra, obtendo valores
inferiores a 31 cm. Conclusão: Segundo o IMC médio, os
pacientes encontravam-se em estado nutricional de eutrofia
durante as reavaliações, segundo o percentual de adequação
CB e CP verificou-se predominância de desnutrição nos
pacientes hospitalizados. O presente estudo evidenciou a
importância das avaliações antropométricas para o diagnóstico nutricional buscando antecipar condutas em prol do
progresso do paciente.

EP355
CARACTERIZACION DE LA TERAPIA NUTRICIONAL
DE PACIENTES CRÍTICOS POLITRAUMATIZADOS DEL
HOSPITAL DE TRAUMA
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APRESENTADORES: GUTIERREZ BAEZ ANDREA, AMARILLA ROSA

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI, ASUNCION - PARAGUAI.
INTRODUCCIÓN: La nutrición artificial es un pilar importante en el tratamiento del paciente crítico politraumatizado,
ya que el riesgo de desarrollar malnutrición empeora el
pronóstico del mismo. En la actualidad existe un consenso
en relación a que la nutrición artificial es un pilar importante
en el tratamiento del paciente crítico. Estos pacientes se
encuentran en una situación de especial riesgo para desarrollar malnutrición, que aparece hasta en el 40% de los
mismos, asociándose a una mayor mortalidad y morbilidad.
Los cambios metabólicos que aparecen como respuesta a la
agresión, incrementan el catabolismo proteico produciendo
una importante pérdida de masa magra corporal, que va a
conducir a una mayor incidencia de complicaciones. La principal finalidad del soporte nutricional es el prevenir la aparición de la misma. Objetivos: Describir las características de
la terapia nutricional de pacientes críticos politraumatizados
en el Hospital de Trauma Manuel Giagni de Asunción-Paraguay, durante el año 2016. Materiales y Métodos: Estudio
observacional descriptivo retrospectivo. Se incluyo a pacientes
adultos, ambos sexos, politraumatizados, ingresados en la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Trauma, que
recibieron soporte nutricional por un periodo de 72 hs. Los
datos fueron procesados con el SPSS considerando una p
<0,05 como significativa y para expresar los resultados se
utilizó un intervalo de confianza de 95%. Resultados: Fueron
evaluados un total de 212 pacientes con edad mediana
de 34± de los cuales el 84,4% fueron varones. El 74% de
los pacientes provenían del departamento central. Como
diagnóstico más frecuente se encontró el TCE grave en un
77%, la estancia media en UCI fue de 9 días. El 92,5% de
los pacientes recibieron nutrición precoz de los cuales el
96.7% fueron nutrición enteral, la fórmula más utilizada fue
la polimérica estándar y el 60% de los pacientes recibió entre
el 90 y el 99% de aporte calórico indicado. La Mortalidad
fue de 18.9%. Discusion: Las -Guías Canadienses de la
Práctica Clínica 2015- recomiendan el inicio de la terapéutica nutricional enteral precoz (dentro de las 24-48 horas
luego del ingreso a UCI) en pacientes críticamente enfermos;
en este estudio se constató que la nutrición se inició en las
primeras 24 horas, la formula polimerica estandar asociada a
modulos proteico fue la indicada en su mayoria. Conclusión:
La población predominantemente fue del sexo masculino,
adultos jóvenes. El traumatismo craneoencefálico (TCE) fue el
diagnóstico más frecuente. El inicio de la nutrición fue precoz.
Siendo la nutrición enteral la más indicada. Respecto a la
formula indicada, es la más utilizada la formula polimérica
estándar. En cuanto a requerimiento calórico para estos
pacientes se utilizaron valores recomendados, al igual para
el aporte proteico.

EP356
CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: CLÁUDIA SENA DE PÁDUA1; LUIZA PESSOA
DE ARAÚJO2; JOMARA NOGUEIRA DE CARVALHO2; PATRÍCIA
REZENDE DO PRADO2.

1. HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE RIO BRANCO- ACRE,
RIO BRANCO - AC - BRASIL; 2. UFAC, RIO BRANCO - AC - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral e oral em pacientes
em estado crítico contribui na de forma significativa na recuperação do estado clínico e a interrupção dessa nutrição pode
ocasionar prejuízos na recuperação destes pacientes. Objetivo: Identificar as causas de interrupção da administração
da nutrição enteral em pacientes de Unidades de Terapia
Intensiva. Métodos: Estudo transversal retrospectivo realizado
na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgência e
Emergência de Rio Branco-Acre. Participaram da pesquisa
75 pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, ambos
os sexos, admitidos no período de março a junho de 2019
e que receberam nutrição enteral e oral. Os pacientes foram
acompanhados até o desfecho. A análise foi realizada por
meio das frequências absoluta e relativa pelo programa SPSS,
versão 20. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Fundação Hospital Estadual do Acre, sobre
o protocolo número 1.336.173. Resultados: Observou-se
que 56,0% dos pacientes eram do sexo masculino, 62,7%
com idade superior a 40 anos e A TN predominante foi a oral
em 40,0% dos pacientes, seguida pela enteral, em 32,0% e
17,3% recebeu dieta mista (enteral e oral). Verificou-se que o
débito pela SNG e a instabilidade hemodinâmica foi o motivo
de maior interrupção da dieta (12,0%), seguido de êmese
(8,0%) seguido de uso de doses de drogas vasoativas acima
de 70 ml/h e jejum para procedimentos cirúrgicos (6,7%).
Na nutrição enteral a diferença entre o volume prescrito e o
volume infundido apresentou média de 150 ml, demonstrando
que os pacientes deixaram de receber 10% da dieta prescrita.
Conclusão: Identificou-se que, devido às interrupções, os
pacientes críticos recebem menor aporte nutricional impossibilitando atingir a meta terapêutica e que as causas de interrupção
da nutrição podem ser melhor minimizadas, o que sugere que
a equipe multiprofissional busque melhor controla-las.

EP357
CHECKLIST PARA MONITORAMENTO NUTRICIONAL EM
TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: GIANCARLOS DE LIMA BEZERRA1; NAYRA
ANIELLY LIMA CABRAL2; AMANDA THAIS VIANA OLIVEIRA1; MARIA
TERESA SILVA DE MEDEIROS1; NATÁLIA SILVA ANDRADE3; MICHELE
BEZERRA SILVA2; FERNANDA ARAÚJO SANTOS SALDANHA1.
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1. HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO - UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA, SÃO LUÍS - MA
- BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUÍS
- MA - BRASIL; 3. HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES, SÃO
LUÍS - MA - BRASIL.
Introdução: O suporte nutricional de pacientes em UTI
é considerado um desafio pela ASPEN, sendo necessário
elaborar recomendações para uniformizar a prática. A
padronização dos procedimentos por meio de protocolos,
reduz o erro humano e garante a homogeneidade da prática.
Os indicadores de gestão exprimem em números o desempenho da EMTN, permitindo ações corretivas. Objetivos:
Elaborar e implementar um checklist nutricional numa UTI
para uniformizar condutas entre os profissionais envolvidos
na assistência ao paciente. Aplicar a checklist nutricional
e verificar as não conformidades; Fornecer parâmetros de
monitoramento em terapia nutricional; Realizar associações
das variáveis da amostra e das intercorrências com o risco
nutricional. Métodos: O estudo foi observacional e prospectivo, realizado na UTI do HUUFMA, com 80 pacientes
entre Abril e Maio de 2018. Foi elaborado e aplicado um
checklist nutricional com 20 perguntas estruturadas, gerando
20 indicadores de qualidade em terapia nutricional. Variáveis
caracterizadas na amostra: gênero, faixa etária, IMC, GET,
recomendação proteica, via de administração e triagem
nutricional. Resultados: Sexo feminino 52,5 %. 60 anos ou
menos 60%, idosos 40%. Quanto ao IMC 46,3% estavam
eutróficos e 20% desnutridos. Quanto ao GET 38,8% tiveram
entre 1501 e 1800 Kcal. Quanto à recomendação proteica
57,5% foi de 1,3 a 1,5 g/Kg. Sobre a via de administração
60% dos estiveram com dieta oral. Quanto à triagem de risco
nutricional, foi aplicado o NRS – 2002 e 62,5% dos pacientes
admitidos na UTI apresentaram risco nutricional. Sobre o
IMC Geral, quanto mais próximo à desnutrição, maior foi
a prevalência de risco nutricional, chegando a 93,8% no
grupo de desnutridos (p 0,005). Sobre o GET, quanto menor
a necessidade calórica calculada, maior o risco nutricional,
chegando a 90,9% de prevalência no grupo que recebeu
menos de 1300 Kcal (p 0,003). Quanto ao requerimento
proteico, o grupo que teve a menor necessidade proteica
calculada, foi o que apresentou menor risco nutricional (p <
0,001). Quanto a via de administração, os que estavam com
via alternativa para alimentação por impedimento da via oral
ou os que estavam em dieta zero, os que apresentaram maior
risco nutricional (p< 0,001). No modelo final de regressão
de Poisson multivariada, foi observado que os pacientes que
tiveram necessidade proteica de 1,2g/kg mostraram uma
prevalência 29% menor de estar em situação de risco nutricional (p<0,05). Quanto à via de administração, pacientes
com dieta zero e parenteral apresentaram prevalência 24%
maior de risco nutricional (p<0,001). Já os pacientes que
estavam com nutrição enteral apresentaram prevalência 23

% maior de risco nutricional. Discussão: Dos indicadores
destacam-se: triagem nutricional e avaliação nutricional
realizada em até 48 horas, em 98,7%. A pesquisa teve como
benefício a elaboração e a implementação de um checklist
nutricional e o fornecimento de parâmetros de monitoramento
em terapia nutricional.

EP358
CIRCUNFERÊNCIA BRAQUIAL COMO PREDITOR DO
DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES CRÍTICOS EM USO DE
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: HELÂNIA VIRGINIA DANTAS DOS SANTOS.

HU UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.
Introdução: A circunferência braquial é a medida antropométrica mais adequada para estimar a massa muscular
em pacientes hospitalizados, ela é considerada um método
de baixo custo e de fácil aplicabilidade, porém apresenta
algumas limitações no paciente crítico. Objetivo: Analisar se
a circunferência braquial está associada ao desfecho clínico
de pacientes críticos em uso de terapia nutricional enteral.
Métodos: Estudo observacional retrospectivo, analítico,
realizado entre janeiro e dezembro de 2017, com pacientes
adultos, a partir de 18 anos, de ambos os sexos, em uso de
terapia nutricional enteral, internados na unidade de terapia
intensiva de um hospital universitário. O estado nutricional foi
avaliado nas primeiras 72h de admissão através da circunferência braquial (CB), nos pacientes que não apresentavam
sinais visíveis de edema, e classificada conforme tabela de
adequação proposta NHANES III. O desfecho clínico foi
coletado nos prontuários (alta, óbito ou transferência). Para a
análise dos dados utilizou-se o programa estatístico Statistical
Package for Social Sciences versão 20.0 e foi considerado
significante, p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 188
pacientes com idade média de 48,2 ± 19,4 anos (18 – 92
anos), do sexo masculino (71,3%), com diagnóstico de internação por trauma (46,3%), estado nutricional de eutrofia
46,4% e de desnutrição em 44% dos pacientes, e 73,4% dos
pacientes tiveram alta da unidade de terapia intensiva. A CB
apresentou uma associação significante (p = 0,003) com o
desfecho clínico desses pacientes. Discussão: A CB demonstrou uma sensibilidade maior em identificar os pacientes com
desnutrição bem como se mostrou como um instrumento
de avaliação nutricional que pode predizer o prognóstico
clínico dos pacientes críticos em uso de terapia nutricional
enteral, e assim favorecer a identificação dos pacientes que
poderão se favorecer da utilização de condutas nutricionais
mais agressivas. Conclusão: A utilização da CB na avaliação
nutricional dos pacientes graves parece trazer benefícios que
vão além do diagnóstico nutricional, porém são necessários
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mais estudos para confirmar esses achados e assim auxiliar
na tomada de decisões desses pacientes.

EP359
COMPLICAÇÕES DA NPT: INFECÇÃO DE CORRENTE
SANGUÍNEA, DISFUNÇÃO HEPÁTICA E HIPERTRIGLICERIDEMIA
APRESENTADORES: KÁTIA COELHO GOMES; PEDRO ANICETO;
SIMONE LEMOS ALEVATO CESAREO; ALEXIA CUNHA DOS SANTOS; DANILO MONTEIRO PINHEIRO FREITAS.

GRUPO CARMO - HOSPITAL VITAL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: Dentre as complicações mais temidas com o
uso da Nutrição Parenteral Total (NPT), estão a infecção de
corrente sanguínea (ICS) pelo cateter venoso, a disfunção
hepática e a hipertrigliceridemia. A primeira pela gravidade
do quadro e urgência de medidas a serem tomadas. As
segunda e terceira, pelas amplas consequências metabólicas,
necessidade de mudança na fórmula e nova estratégia para
atingir as metas nutricionais. Objetivos: Avaliar através
de parâmetros clínicos e laboratoriais, a incidência de ICS
relacionada ao cateter venoso central, o aparecimento de
disfunção hepática, assim como hipertrigliceridemia durante
o tempo de infusão da NPT. Métodos: Estudo foi observacional e retrospectivo avaliando 60 pacientes que utilizaram
NPT de janeiro de 2017 a junho de 2019 (30 meses) em
um hospital privado da zona norte da cidade do Rio de
Janeiro. A NPT utilizada foi a industrializada e com padrão
3 em 1. Foram analisados através do prontuário eletrônico
as dosagens das enzimas hepáticas, triglicerídeos e relatórios da equipe de CCIH (Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar). O critério para hipertrigliceridemia foi dosagem
sérica de triglicerídeos acima de 400mg%; para ICS foram
usados os critérios clínicos e bacteriológicos da CCIH e a
taxa calculada com a equação: número de casos de ICS
x 1000 divididos pelo número de dias de NPT com cateter
venoso central; e para disfunção hepática: bilirrubina direta
acima de 1,2mg%; GGT, Fosfatase alcalina e transaminases
com valores acima de duas vezes o valor referencial. Foram
utilizados como parâmetros os Indicadores de Qualidade da
ILSI (International Life Sciences Institute) Brasil. Resultados:
A taxa de ICS relacionada ao cateter venoso da NPT foi de
1,88% (2 casos) e os germes encontrados foram do grupo
dos estafilococos coagulase negativos, inferior ao indicador
de qualidade da ILSI Brasil que é de 5%. A frequência de
disfunção hepática foi de 3,3% (2 casos), inferior ao indicador
de qualidade da ILSI Brasil que é menor que 5%. Já 57% dos
pacientes tiveram elevação isolada da GGT. A frequência
de hipertrigliceridemia foi de 11,6%. Conclusão: A taxa de
infecção de corrente sanguínea associada ao cateter de NPT

e a frequência de disfunção hepática relacionada à terapia
ficaram abaixo das metas estabelecidas pela ILSI Brasil. A
elevação isolada de GGT é muito frequente, porém deve ser
analisada em conjunto com as demais enzimas hepáticas e a
bilirrubina direta. Já a frequência de hipertrigliceridemia foi
significativa sendo necessários ajustes na fórmula e infusão
da NPT. Ressalta-se a importância da dosagem dos triglicerídeos pelo menos 2 vezes por semana. Já a dosagem das
enzimas hepáticas, mantém a recomendação semanal de
análise. Devido à gravidade nos casos de ICS, mantém-se
as recomendações rigorosas da CCIH, tanto na instalação
quanto no manuseio do cateter venoso para NPT.

EP360
CONCORDÂNCIA NO DIAGNÓSTICO DE DIARREIA EM
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: MANUELA DE ABREU NASCIMENTO1; MARIA
THEREZA BAPTISTA WADY1; BRUNA FERREIRA ANTUNES2; LUIS
GUILLERMO COCA VELLARDE1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI - RJ - BRASIL; 2.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO, NITERÓI - RJ - BRASIL.
Introdução: Diarreia é um problema recorrente nos pacientes
em terapia nutricional enteral (TNE), especialmente naqueles
em unidade de terapia intensiva (UTI), e apesar da sua
importância como critério de monitoramento clínico, o seu
diagnóstico é realizado, na maioria das vezes, de forma
subjetiva e não padronizada. Por ser considerada uma das
principais causas de interrupção da oferta de nutrição enteral
faz-se necessário identificar falhas, de forma a padronizar
e aperfeiçoar o diagnóstico de diarreia e contribuir para o
melhor manejo clínico e nutricional dos pacientes. Objetivos: O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade do
diagnóstico de diarreia feito por profissionais de enfermagem
em uma unidade de terapia intensiva. Métodos: Trata-se
de um estudo observacional, realizado na UTI do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), com um total de
47 profissionais de enfermagem. Não houve aplicação de
critérios de exclusão sobre os membros da equipe de enfermagem, e a participação espontânea foi condicionada a
assinatura de termo de consentimento. Foram comparados
os registros de evacuações em prontuários de pacientes
utilizando nutrição enteral como via exclusiva de alimentação, considerado método subjetivo, com o diagnóstico
realizado pelo descritor visual validado para pacientes em
TNE, a escala de avaliação de fezes King’s Stool Chart (KSC),
considerado método objetivo. As análises estatísticas para
interpretação dos dados utilizaram comparação simples de
proporções. Resultados: Do total de participantes do estudo
23% eram enfermeiros e 77% técnicos de enfermagem, com
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predominância do sexo feminino (68%). Foram observados
276 episódios diários de fezes. Destes, 104 foram considerados diarreia pelo método subjetivo. Ao converter os mesmos
episódios em escores utilizando o método objetivo, apenas
62 correspondiam ao diagnóstico de diarreia (59,6%).
Discussão: O diagnóstico errôneo de diarreia baseado na
utilização da KSC representou 40,4% do total de episódios,
considerado número expressivo. A alta prevalência de erros
no diagnóstico de diarreia resulta em redução ou suspensão
desnecessária da TNE, exacerbando a subalimentação e suas
consequências no paciente crítico. A dificuldade na caracterização do débito fecal relaciona-se com a multiplicidade
de variáveis que devem ser consideradas, e a aplicação de
descritores visuais facilita a identificação e padronização,
representando um método válido e confiável. Os resultados
deste trabalho justificam a necessidade de intervenção com
objetivo de promover a padronização do diagnóstico, da
linguagem entre os profissionais de enfermagem, e entre estes
e a equipe multiprofissional. Desta forma, espera-se diminuir
o impacto deste diagnóstico na redução ou interrupção da
oferta de dieta enteral na UTI, e suas consequências deletérias
para o paciente criticamente enfermo.

EP361
CONDUTAS E DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA UTI SOB
O ENFOQUE DA TERAPIA NUTRICIONAL
APRESENTADORES: JULIANNA ALMEIDA PACHECO; PATRÍCIA
COUTO MACÊDO DOS SANTOS; ARABELLA VARJÃO DAMACENO VITAL.

HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO, ITABUNA - BA - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é definida como o estado
resultante da deficiência de nutrientes que pode causar
alterações na composição e funcionalidade corporal com
prejuízo no desfecho clínico. Essa condição é frequentemente
encontrada no ambiente hospitalar e muitas vezes negligenciada, apesar de seu diagnóstico precoce, bem como a
adequada terapêutica, prevenir o status deficitário ou evitar
o agravamento do estado nutricional. A Terapia Nutricional
(TN) desponta como um importante recurso terapêutico, na
redução da morbimortalidade de pacientes desnutridos e em
risco nutricional. Os cuidados na indicação dessa terapia,
na administração e na manipulação dos nutrientes, assim
como nas instalações e equipamentos, requerem cuidadosa
normatização que foram conquistadas com a finalidade de
fornecer aos pacientes segurança e qualidade na assistência
do atendimento. Contudo, apesar dos avanços na área, a
qualidade no cuidado e segurança nos processos assistenciais não estão isentos de riscos, visto que podem encontrar
barreiras e complicações de etiologia multifatorial sobretudo

na realidade que hoje permeia as UTI, ao passo que podem
causar impacto negativo refletindo não só na recuperação
do paciente, como também no aumento dos custos hospitalares. Objetivo: Identificar os fatores intrínsecos e extrínsecos
que interferem na qualidade e segurança da TN frente à
assistência dos profissionais de enfermagem que atuam
em Terapia Intensiva. Métodos: Trata-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa e quantitativa do tipo descritivaexplicativa, sendo realizada durante o mês de abril de 2019
na UTI de um hospital no Sul da Bahia, com os pacientes
internados em uso exclusivo de Terapia Nutricional Enteral
(TNE) e Parenteral ou ambas associadas. Para a produção
de dados, foi feito um criterioso levantamento bibliográfico
na literatura científica, a partir da compilação de trabalhos
publicados em livros especializados e em bases de dados da
rede BIREME e estudo de coorte transversal retrospectivo de
natureza observacional. Foi utilizado não apenas o relatório
de enfermagem, mas também as fichas de acompanhamento nutricional como instrumentos para coleta de dados.
Resultados: As condutas e desafios relacionados a TN no
âmbito da UTI que são enfrentados pelos profissionais de
enfermagem estão associados sobretudo a prevalência de
complicações mecânicas e eventos adversos que comprometem a efetividade da TNE, haja vista a retirada acidental
da sonda nasoenteral (SNE), seja pelos pacientes (48%) ou
durante os cuidados de enfermagem (4%), bem como a
obstrução da SNE (7%), SNE danificada (7%) e exteriorizada
(4%) de um total de 27 pacientes. Discussões: Esse estudo
permite a construção de contribuições para o aprimoramento
da prática profissional - relacionada ao uso da TN - pautadas
na normatização vigente e adequadas as particularidades do
serviço, a fim de que seja realizada com eficácia e segurança.

EP362
CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE
DIARREIA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: AYLA NAUANE FERREIRA DOS SANTOS;
KAMILA LUANA DO NASCIMENTO SILVA; CORINA FONTES OLIVEIRA BARRETO; MIKAELLE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS; RANNA
ADRIELLE LIMA SANTOS; CATILÚCIA ARAUJO SANTANA; CAMILA
ANDRADE DE OLIVEIRA DANTAS.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: O desencadeamento da diarreia em uma
unidade de terapia intensiva (UTI) é uma situação possível,
devido a diversos fatores como: medicamentos, infecções,
intolerância dietética e a própria doença de base, uma vez
que, acabam modificando a flora intestinal do paciente
hospitalizado. O seu diagnóstico muitas vezes é realizado
de forma inadequada pelos profissionais de enfermagem
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comprometendo assim, o seu manejo adequado. Objetivo: Verificar o conhecimento da equipe de enfermagem a
respeito da diarreia em uma unidade de terapia intensiva.
Métodos: Estudo transversal realizado em maio de 2019,
em uma unidade de terapia intensiva com profissionais da
equipe de enfermagem tais como enfermeiros e técnicos.
Foram excluídos trabalhadores em férias ou licença. Os
participantes foram entrevistados individualmente sobre a
classificação da diarreia, principal contribuinte e conduta a
seguir nesta situação. Foi realizado análise estatística descritiva. Resultados: Participaram do estudo 12 profissionais
sendo 02 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem. 66,6%
dos profissionais definiram a diarreia como “03 ou mais
episódios de dejeções líquidas em um período de 24h”.
75% elencaram a infecção como o principal contribuinte.
100% relatou que a conduta a ser seguida seria registrar
e comunicar a outro profissional (exemplo; nutricionista,
medico, enfermeiro). Conclusão: Detectou-se divergência
entre os profissionais, quando questionados sobre a definição
da diarreia e o seu principal contribuinte, o que pode levar
a um diagnóstico inadequado na pratica clínica. Entretanto,
em relação a conduta a ser seguida, houve uma adequada
classificação. Conclui-se que a capacitação da equipe com
construção de protocolos específicos são fundamentais para
padronização do serviço e manejo adequado das diversas
condições clínicas, incluindo a diarreia.

2017 a julho de 2018,em 2 UTIS de adulto num hospital
público de Aracaju-SE. Foram utilizadas fichas de admissões
e de acompanhamentos diário da equipe multidisciplinar de
terapia nutricional (EMTN) com dados sobre a população do
estudo. A análise descritiva foi realizada em programa Excel®
versão 2013. Resultados: Foram admitidos nesse período
45 pacientes. Do total de pacientes 29 tinham < 60 anos
(64,4%) e 16 ≥ 60 anos (35,6% ); 33 (73,3%) era do sexo
masculino e 12 (26,7%) era do sexo feminino; em relação
ao diagnóstico, 13 (28,9%) era de trauma e 32 (71,1%) com
diagnóstico clínico, destes com diagnóstico clínico 13 eram
oncológicos. No que se refere à via de acesso 45 (100%)
pacientes usaram o acesso venoso central (AVC);18 (40 %)
tiveram o desfecho para TNE, 11( 24,4 %) óbitos, 8 (17,8%)
para via oral, 8 (17,8%) tiveram a terapia suspensa; A média
do tempo de uso da terapia desses 45 pacientes foram de
15,7 dias. Conclusão: Os dados encontrados revelam que
a maioria dos pacientes que utilizaram Terapia Nutricional
Parenteral eram do sexo masculino, a faixa etária que prevaleceu foi < 60 anos, o principal diagnóstico observado foi
clínico, todos receberam a dieta pelo AVC e o desfecho que
prevaleceu foi a Terapia Nutricional Enteral.

EP363
DELINEAR OS PACIENTES EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM UTI DE ADULTO NUM HOSPITAL
PÚBLICO EM SERGIPE

APRESENTADORES: RUBENS SERGIO DA SILVA FRANCO; WALTER
CARLOS GIRARDELLI BAPTISTA; MANOELA MOREIRA DE SOUSA;
AMAURI FRANCISCO DE MARCHI BEMFICA; MARIANA LEITE DA
SILVA; ALINE RIBEIRO MOREIRA; INDIRA VALADÊ CARVALHO;
ROSMERI SALES COELHO PORTO.

APRESENTADORES: ANDRÉA ALMEIDA COSTA; ALAIDE GUILHERME DOS SANTOS; VIVIANA MELO FERREIRA; CATERINE CRISTINE
DE VASCONCELOS QUINTILIANO CABRAL; LEILANY SUELLE DOS
SANTOS VIANA; LORENA ROBERTA DA SILVA BRITO.

HUSE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A nutrição parenteral é indicada para pacientes
que não podem receber alimentação por via oral e/ou
quando a nutrição enteral é contra-indicada é classificada
como uma Terapia de alta vigilância por isso a importância
de caracterizar a população de pacientes é um fator que
deve fazer parte da rotina dos profissionais da equipe multidisciplinar que atuam em terapia nutricional para direcionar
o planejamento das necessidades terapêuticas individuais.
Objetivo: Avaliar as características de pacientes internados
em Unidade de Terapia Nutricional (UTI) Adulto, bem como
o seu desfecho e o tempo de uso da terapia que tiveram indicação de terapia nutricional parenteral. Material e Métodos:
Estudo transversal retrospectivo, realizado entre agosto de

EP364
DESCRIÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES
CLINICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATIBAIA - SP - BRASIL.
Introdução: A internação de pacientes críticos em unidade
de terapia intensiva (UTI)ocorre pela necessidade imediata de
estabilização do quadro clínico. Estes pacientes geralmente
não apresentam uma ingesta oral adequada e a terapia
nutricional é fundamental para a redução das complicações
infecciosas, do tempo ventilação de mecânica e permanência
em UTI. Objetivos: Análise da terapia nutricional ofertada
aos pacientes clínicos internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Novo Atibaia no período de 01/01/2017 a
31/12/2018. Métodos: Coleta de dados através do sistema
Epimed. Resultados: Do total de 1549 internações de
pacientes que necessitaram de Terapia Nutricional; 51,76%
são do sexo masculino e 48,24% feminino com média de
idade 67,76 anos sendo a maioria, 69,69% provenientes da
emergência. As causas mais frequentes de internação foram
as doenças cardiovasculares, 40,72% e sepse, 20,93%. A
média SAPS III foi de 51,02 pontos, 20,93% utilizaram drogas
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vasoativas e 13,43% necessitaram de ventilação mecânica,
ambos por um período maior que 24 horas, e 1,37%foram
submetidos a terapia renal substitutiva. 84,24% receberam
alta da unidade e 16,46% evoluíram para óbito. Das 1549
internações 64,34% atingiram o volume efetivo total pleno,
79,02% receberam terapia nutricional oral com suplementação, 18,85% nutrição enteral e 2,13% nutrição parenteral.
O jejum maior que 48 horas foi necessário em 12,4% dos
pacientes e maior que 5 dias em 9,3% dos casos. Ocorreram
168 episódios de hipoglicemia (60 mg/dl) e 6541 alterações
glicêmicas acima de 180mg/dl. A média do volume efetivo
da oferta enteral foi 85,12% e em 13,49% dos pacientes o
volume ofertado foi menor que 60%. Discussão: O perfil do
paciente clínico grave evidenciou um maior tempo de jejum
secundário ao uso de drogas vasoativas e ventilação mecanica o que influencia negativamente na oferta nutricional
diária e assim possuindo um risco maior de desnutrição
durante sua internação.

EP365
DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES INTERNADOS EM
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL DE UM HOSPITAL
DE ENSINO
APRESENTADORES: FRANCISCO EDEYLLSON SOUSA SALES1;
EDNA DA SILVA ABREU1; GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA1; GABRIEL
GIRÃO MENDONÇA ANSELMO2; LIA ALBUQUERQUE MENDES1;
ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA LINHARES1; KELLE
MARIA TOMAIS PARENTE1; ÉLCIA MARIA MENDES PORTELA1.

1. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL
- CE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: Os pacientes críticos possuem necessidades
nutricionais complexas e precisam de terapia nutricional
intensiva. Como parte da resposta metabólica ao trauma/
sepse/doença aguda, o gasto energético basal pode estar
aumentado, levando a um intenso catabolismo. A terapia
nutricional se torna indispensável no cuidado ao paciente
critico, mostrando que o estado nutricional interfere diretamente na sua evolução clínica como na redução da morbimortalidade, diminuição da resposta catabólica, incremento
do sistema imune, manutenção da integridade funcional
do trato gastrointestinal, além de contribuir para um menor
tempo de internação. Objetivo: Identificar os desfechos
clínicos encontrados em pacientes submetidos à terapia
nutricional, NE e NP, internados em uma unidade de terapia
intensiva de um hospital de ensino. Métodos: Trata-se de um
estudo retrospectivo de caráter descritivo e abordagem quantitativa. As informações foram coletadas do banco de dados

da Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral de um hospital
de ensino na zona norte do estado do Ceará, no período
de janeiro de 2019 a maio de 2019. Os resultados foram
apresentados em gráficos constituídos no Excel 2013. Resultados: A partir dos dados colhidos dos pacientes submetidos
à terapia nutricional, os desfechos clínicos encontrados foram
analisados com a amostra de 275 pacientes e agrupados em
dois grupos: transferência para enfermarias ou óbito. A maior
prevalência foi para a evolução óbito com 58,91%, seguida
transferência para enfermarias 41,09%. Discussão: A partir
dos resultados obtidos, evidenciou-se que a evolução clínica
dos pacientes com maior predominância foi com a evolução
para óbito. Portanto, ressalta a importância da escolha de
uma alimentação especifica adequada e o cuidado dos
profissionais na instancia hospitalar, visando a menor taxa
de morbimortalidade dos pacientes internados.

EP366
DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SOB
SUPORTE DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA1; FRANCISCO
EDEYLLSON SOUSA SALES2; LIA ALBUQUERQUE MENDES2; EDNA
DA SILVA ABREU2; TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA2; FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA2; KELLE MARIA TOMAIS
PARENTE2; ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA LINHARES2.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, SOBRAL-CE - CE
- BRASIL; 2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, SOBRAL
- CE - BRASIL.
Introdução: A nutrição enteral (NE) é realizada com base
na ingestão controlada de nutrientes que é realizada com
auxílio de uma sonda tipo nasogástrica ou orogástrica, isso
em condições especiais no qual o paciente não pode realizar
a ingestão de alimentos por via oral. Já no caso da nutrição
parenteral total (NPT) é uma outra via alternativa de nutrição
utilizada quando existir contraindicações ou mesmo quando
não é possível fazer a inserção dos nutrientes por alguma
das vias do trato gastrointestinal. O principal motivo dessa
via de nutrição é realizar a manutenção dos aportes calórico
e proteico, assim como facilitar a passagem de eletrólitos,
durante estados de estresse catabólico. Objetivo: Identificar
os desfechos clínicos encontrados de pacientes pediátricos
sob suporte da terapia de nutrição enteral e parenteral em
um hospital de ensino. Métodos: Trata-se de um estudo
retrospectivo de caráter descritivo e abordagem quantitativa.
As informações foram coletadas do banco de dados da
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral de um hospital
de ensino na zona norte do estado do Ceará, no período
de janeiro de 2019 a Maio de 2019. Os resultados foram
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apresentados em gráficos constituídos em planilhas do Excel
2013. Resultados: Com base na coleta de dados realizado
nos pacientes que foram aplicados a NP e a NE, tiveram
como desfecho uma amostra de 35 indivíduos divididos
em três grupos sendo eles: pacientes que evoluíram para
transferência nas enfermarias, pacientes que evoluíram para
nutrição por via oral e a evolução para óbito. O primeiro
grupo de pacientes foram a maioria com 65,7% evoluíram
para transferência nas enfermarias, seguidos pela evolução
com óbito em 22,8% e por fim os que evoluíram para
nutrição por via oral com 11,4%. Discussão: De acordo
com os resultados obtidos, evidenciou-se que a evolução
clínica dos pacientes com maior predominância foram com
a evolução para transferências em enfermarias em contra
partida o óbito ficou em seguida e por último a evolução para
terapia nutricional via oral. Entretanto, ressalta a importância
da escolha de uma alimentação específica adequada e o
cuidado dos profissionais na instância hospitalar, visando
uma maior qualidade de vida dos paciente.

EP367
DESNUTRIÇÃO E SÍNDROME PÓS UTI
APRESENTADORES: RODOLFO RODRIGO GOMES CERQUEIRA1;
RENATA DE JESUS ALMEIDA CERQUEIRA2; RAISA FALCÃO SOUTO
DE JESUS3.

1. GRUPO DE APOIO NUTRICIONAL DE FEIRA DE SANTANA GANFS, FEIRA DE SANTANA - BA - BA - BRASIL; 2. ASSISTE VIDA,
FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL; 3. HOSPITAL GERAL CLÉRISTON
ANDRADE, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional evoluiu significativamente nos últimos 20 anos, contudo, quando se fala de
desnutrição, infelizmente os números continuam sendo alarmantes. O paciente crítico é um dos que mais sofrem e mais
contribuem nos índices da desnutrição hospitalar, chegando
a impactante marca de 88% de desnutridos, nesse tipo de
acomodação, versus cerca de 44% em unidade aberta (PAZ
e COUTO, 2016). A mortalidade do doente crítico reduziu,
porém estes pacientes quando recebem alta, são mais susceptíveis a agravos clínicos nos meses e anos subsequentes.
Estima-se que 50% dos pacientes que recebem alta da
UTI necessitarão de cuidador e não voltarão a trabalhar. Há
indícios de que os prejuízos de uma única estadia de 5 dias
na UTI possam causar maléficios orgânicos e psicossociais
por até 5 anos do internamento. Além da imobilidade ao leito
a utilização de medicações e a ventilação mecânica podem
influenciar diretamente para um desvio metabólico caracterizado pelo alto consumo energético e produção de endocalorias e ainda um consumo proteico elevado advindo dos
componentes musculares, gerando perda de massa muscular,
perda de força e diminuição de performance, tanto para

atividades laborais quanto em atividades onde a musculatura
se faz presente, observando-se que coração, pulmão e mais
empiricamente, o sistema imunológico são compostos por
músculos e tem seu funcionamento normal alterado com essa
perda muscular. (SOUZA, 2015). Objetivos: Contextualizar a
síndrome pós tratamento intensivo (PICS) com a desnutrição
e a dependência funcional no pós alta Métodos: Revisão
da literatura. Resultados: A PICS ainda é pouco descrita
na literatura, embora seja de grande importância para
a compreensão ampla dos motivos pelos quais os pacientes
que recebem alta da UTI são mais susceptíveis a reinternamento em unidade fechada e ainda tem piores desfechos
clínicos. As altas taxas de perda de massa muscular, seja
pela teoria do desuso de Lamarck ou pelo desvio metabólico
inerente ao doente crítico, assim como alterações de fases
metabólicas (Ebb - Flow) contribuem para os desfechos negativos. Vale ressaltar que fatores como o não atingimento do
VET, assim como jejum inadvertido favorecem a desnutrição
nesse tipo de paciente. A qualidade de vida do doente pode
ser altamente prejudicada com as sequelas oriundas do
internamento em UTI ainda que seja necessária. Discussão:
A PICS é caracterizada por alterações que envolvem desde
a imagem corporal e aspectos psicossociais à capacidade
funcional total do indivíduo, indo mais além até mesmo do
que a sarcopenia e a desnutrição. Essa síndrome vem fortemente sendo associada como um agrave que acomete não
só o paciente como toda a família, além de corroborar com
altos custos para o serviço de saúde pública. A sedação, o
delirium, as infecções e a imobilidade ao leito parecem ser
os principais contribuintes para o surgimento. É extremamente
necessários mais estudos na área para que haja menor taxa
de PICS.

EP368
DIAS PARA ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL E DESFECHO
CLÍNICO DE PACIENTES CRÍTICOS EM USO DE TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: HELÂNIA VIRGINIA DANTAS DOS SANTOS.

HU UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.
Introdução: O início precoce da terapia nutricional enteral
a fim de promover a manutenção da integridade funcional
e o trofismo do trato gastrointestinal é algo bem consolidado na literatura, porém o dia exato para atingir a meta
calórico-proteica estimada ainda é controverso e merece
ser investigado. Objetivo: Verificar a associação do tempo
em dias para atingir a meta nutricional com o desfecho
clínico dos pacientes críticos em uso de terapia nutricional
enteral. Métodos: Estudo observacional retrospectivo,
analítico, realizado entre janeiro e dezembro de 2017, com
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pacientes adultos e idosos, a partir de 18 anos, de ambos
os sexos, em uso de terapia nutricional enteral, por pelo
menos 72h, internados na unidade de terapia intensiva
de um hospital universitário referência para traumas. Foi
avaliado o tempo em dias que cada paciente levou para
atingir a meta nutricional (calórico-proteica) proposta e o
desfecho clínico conforme registro no prontuário (alta, óbito
ou transferência). O estado nutricional também foi avaliado
pelo índice de massa corporal (IMC). Para a análise dos
dados utilizou-se o programa estatístico Statistical Package
for Social Sciences versão 20.0 e foi considerado significante,
p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 188 pacientes com
idade média de 48,2 ± 19,4 anos (18 – 92 anos), do sexo
masculino (71,3%), IMC médio de 24,78 ± 4,37kg/m², e
o tempo médio para atingir a meta nutricional proposta foi
de 3,2 ± 1,9 dias. Ao analisar a associação dos dias para a
adequação nutricional com o desfecho clínico não foi observado diferença estatística significante (p = 0,29). Discussão:
Esses achados corroboram com outros dados já descritos
na literatura que demonstram que uma oferta hipocalórica
versus uma oferta plena de energia nos primeiros dias de
internamento na unidade de terapia intensiva, parece não
apresentar diferença em desfechos primários. Conclusão:
A definição da melhor conduta nutricional, bem como do
dia ideal para atingir a meta nutricional proposta ainda
precisa ser melhor investigada, mas talvez não exista uma
mesma oferta ideal para todo doente crítico, assim como
um prazo ideal para atingir as necessidades nutricionais
para todos e sim diferentes ofertas ideais dependendo do
perfil do paciente.

EP369
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL NA CICATRIZAÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES CRÍTICOS
APRESENTADORES: ANDRÉA ALMEIDA COSTA; LEILANY SUELLE DOS SANTOS VIANA; VIVIANA MELO FERREIRA; CATERINE
CRISTINE DE VASCONCELOS QUINTILIANO CABRAL; LORENA
ROBERTA DA SILVA BRITO; ALAIDE GUILHERME DOS SANTOS.

HUSE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: O surgimento da lesão por pressão (LP) está
relacionado com alguns fatores externos como: umidade e
força de fricção e fatores internos como idade, mobilidade,
alterações na sensibilidade e o estado nutricional. Em relação
à nutrição, estudos indicam associação entre desnutrição e
desenvolvimento de LP e retardo na cicatrização. O uso de
fórmulas com maior teor de proteínas e nutrientes imunomoduladores tem sido recomendado no tratamento de LP. Objetivo: Avaliar o impacto de diferentes tipos de suplementação
nutricional no processo de cicatrização de LP em pacientes

internados em duas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).
Material e Métodos: Estudo descritivo intervencional, realizado entre abril a junho de 2019, em um hospital público
de Aracaju-SE. Foram utilizadas fichas de acompanhamento
semanal, registro fotográfico e medidas da lesão com régua
pela equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN),
foram utilizados como critérios de exclusão, sepse, renal
crônico sem hemodiálise e oncológicos. Os pacientes foram
divididos em 3 grupos: Grupo 1– Suplementação proteica
(proteína do soro de leite), Grupo 2 – Suplementação
proteica com imunomoduladores, Grupo 3 – Suplementação
proteica(proteína do soro de leite)+suplementação proteica
com imunomoduladores. Foram reavaliados a cada 7 dias
por um período de 21dias para monitorar a evolução do
processo de cicatrização. A análise descritiva foi realizada em
programa Excel® versão 2013. Resultados: Foram admitidos
15 pacientes, mas durante o estudo houve quatro óbitos, uma
evolução para diagnostico de sepse e uma alta hospitalar.
Do total de pacientes, 64% eram do sexo masculino e a idade
média foi de 54,4 ±19,1 anos, 42% estavam eutróficos, 14%
com sobrepeso, 22% obesos e 22% desnutridos. Com relação
ao processo de cicatrização das LP foi constatado que o grupo
1 apresentou a melhor evolução no parâmetro largura, pois
75% dos pacientes apresentaram redução da largura das
LP, com redução média de 1,75 ±3,0cm,os pacientes dos
grupos 2 e 3 obtiveram redução média de 0,62 ±0,75cm e
0,95 ±2,92cm respectivamente. No entanto, quando o parâmetro é o comprimento das LP os 50% pacientes dos grupos
2 e 3 apresentaram redução das LP e apenas 25% do grupo
1 apresentaram redução. Os pacientes do grupo 3 apresentaram melhor média de redução do comprimento 0,36
±1,7 cm. Conclusão: Os dados encontrados revelam que
a utilização da suplementação de proteina de soro do leite
que possui rápida absorção pode ser bastante eficaz para
auxiliar no processo de cicatrização de LP.

EP370
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO ORAL EM UM PACIENTE DE
U.T.I VÍTIMA DE TRAUMA RAQUIMEDULAR ACOMETIDO
POR LESÃO POR PRESSÃO EM REGIÃO SACRAL: RELATO
DE CASO
APRESENTADORES: ANA CAROLINE FERNANDES DE MOURA;
FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA; ARKILA PINHEIRO
RODRIGUES DE SOUSA; KAREM PRISCILA FERNANDES CARNEIRO; VANDERLANNY MESQUITA DA COSTA; ANDREA OLIVEIRA
BRITO; MARIA NERYANNE LOPES MARQUES; ANA CAROLINA
MARINHO FERREIRA.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL -SCMS/CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA-UNINTA, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: O trauma raquimedular é a lesão na medula
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espinhal que provoca alterações motoras e sensoriais
causando perda total e/ou parcial da sensibilidade e de
movimentos voluntários dos membros, podendo ainda
causar alterações intestinais, urinárias, respiratórias, reprodutivas e circulatórias. Pacientes vítimas de lesão na região
cervical que passam por procedimento cirúrgico requerem
o uso do colar cervical e posição de decúbito dorsal com
cabeceira a zero grau até a estabilização da região e retirada do colar. Um longo período de tempo nesta posição
pode acarretar o surgimento de Lesão Por Pressão (LPP)
que são lesões na pele ocorrendo com mais frequência
em regiões de proeminência óssea devido a pressão
prolongada sob a pele, forças de atrito, cisalhamento, ou
fricção provocando morte tecidual e agravando o estado do
paciente. Sua etiologia também está relacionada ao estado
nutricional, idade, comorbidades, entre outros. Objetivos:
Avaliar os efeitos da administração de suplemento oral no
processo de cicatrização de uma LPP. Métodos: Trata-se de
um estudo de caso, prospectivo, realizado em um hospital
filantrópico do interior do Ceará na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Coletaram-se dados do prontuário sendo:
sexo, idade, medicamentos, exames laboratoriais, grau
da lesão, estado civil, ocupação e data de internação.
Para avaliar estado nutricional foi aplicado o instrumento
Nutrition Risck Screening (NRS 2002), realizada antropometria e exame físico. Durante o período de uso de terapia
nutricional enteral foi ofertada fórmula normocalórica e
hiperproteica. Após transição para via oral foram utilizados
400ml de suplementação, sendo 200 ml duas vezes ao dia.
Fórmula rica em imunonutrientes (zinco, selênio, vitaminas
E, A e C) que teve como oferta duas gramas de prolina e
três gramas de arginina por dia. Resultados: Segundo a
triagem realizada com o instrumento NRS 2002 o paciente
apresentava-se eutrófico, porém com risco nutricional.
Como conduta, foi utilizada dieta normocalórica e hiperproteica via enteral e após transição para via oral dieta
hipercalórica e hiperproteica e o uso da suplementação
para auxiliar na cicatrização da ferida que, juntamente
com a realização de debridamento e terapias com medicação tópica, diminuiu significativamente o grau da lesão
e preveniu o aparecimento de novas lesões. Discussão:
Uma nutrição adequada é de suma importância para o
processo cicatricial, avaliou-se nesse estudo a eficácia da
terapia nutricional como tratamento cicatrizante na LPP de
um paciente adulto. O uso adequado de suplementação
é um grande aliado não só na cicatrização como também
na prevenção do surgimento de lesões, desde que também
sejam tomadas outras medidas relacionadas aos cuidados
com o paciente. É de suma importância o conhecimento
do profissional sobre os danos causado pela LPP, como
prevenir e como cuidar. Conclui-se que a adequada nutrição
do paciente tem um impacto positivo na melhora da LPP.

EP371

ESTADO NUTRICIONAL E DOSAGEM DE ZINCO SÉRICO
EM PACIENTES CRÍTICOS COM TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL
APRESENTADORES: CHRISLAYNE BARBOSA BISPO1; CRISTINA
GAMA MATOS PEREIRA2; HELOISA MENDONÇA BERNINI SOARES
DA SILVA3; ERELY RUAMA SANTOS SANTANA2; POLIANA LIMA
RODRIGUES2; LAYLA DOS SANTOS RIBEIRO3.

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE, ARACAJU - SE
- BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE BRASIL; 3. CENUT, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: O zinco participa de muitas reações do metabolismo celular, incluindo processos fisiológicos, tais como
função imune, defesa antioxidante. A desnutrição energéticoproteica (DEP); má-absorção; insuficiência renal crônica e
outras doenças e fatores podem favorecer a deficiência de
zinco. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar
o estado nutricional, bem como o perfil epidemiológico com
foco em dosagem sérica de zinco em pacientes hospitalizado
em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Métodos: Tratase de um estudo observacional descritivo, realizado em um
hospital particular. Foi realizado levantamento dos dados
entre os meses de fevereiro a junho de 2019. Os dados
foram coletados em prontuários eletrônicos e tabulados
no Microsoft Excel. A população estudada totalizou 75
pacientes sob terapia nutricional enteral (TNE). A amostra
selecionada foi de 50 pacientes em que a coleta do zinco
foi realizada em paciente críticos em UTI. Para avaliação do
estado nutricional utilizou análise do peso e altura, obtendo
assim o índice da massa corpórea (IMC) disponívem, em
prontuário, já a análise do mineral foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica de chama, com valor de
referência entre 70 a 120 mcg/dL. Resultados: A amostra
consistiu de 23 pacientes do gênero masculino e 27 do
feminino, com média de idade de 75,93 ± 19,58 anos.
Quanto ao estado nutricional, verificou-se 74% em Risco
nutricional(n=37), 10% com depleção moderada(n=5);
6% em desnutrição grave e leve(n=3), cada; apenas 4%
em sobrepeso (n=2). Em relação a análise do nível sérico
de Zinco, nota-se que 80% apresentaram resultados abaixo
do valor da referência sendo que, destes, 20% indicou
resultados inferiores ao limite mínimo de leitura do aparelho
(<40 mcg/dL). Nesta população, 67,5% apresentavam
eutrofia, seguido de 27,5% em depleção nutricional e 5%
acima do peso. Em relação a amostra que estiveram dentro
dos valores de referência, o resultado foi de 20% do total
analisado e todos em eutrofia. Quanto aos fatores associados
a piora do estado nutricional, foi possível notar que 4% dos
pacientes do total analisado apresentaram valores de zinco
acima dos valores mínimos de referência e não possuíam
lesão por pressão(LPP). Já os pacientes abaixo dos valores
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de referência manifestaram um percentual de 52,5% de LPP.
Discussão: O estudo buscou analisar o estado nutricional e
valores de zincos correlacionando o perfil epidemiológicos e
fatores associados. Foi possível observar que a idade elevada
é considerada um fator de risco para diminuição da absorção
de nutrientes, maiores risco para depleção nutricional e o
desenvolvimento de LPP. A carência do zinco pode promover
riscos ao tempo de internação, dificuldades na cicatrização,
bem como complicações na recuperação do estado clínico
e nutricional em unidade de terapia intensiva, mostrando a
importância de mais pesquisas desse mineral para nutrição
humana.

EP372
EVOLUÇÃO CLÍNICA E NUTRICIONAL DE PACIENTES
CONSTIPADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: KARLA GABRIELA LAPENDA DOS SANTOS
MOTA SILVA1; MÁRCIA JACIANE DA SILVA2; FELIPE BORBA DE
ANDRADE FRANÇA2; HÁKYLLA RAYANNE MOTA DE ALMEIDA2;
THALES CABRAL DE ARRUDA PEQUENO3; JÉSSICA ROBERTA
SILVA DE PAULA2; THAÍRIS ALVES MONTEIRO2; RODRIGO LUIS
DA SILVEIRA SILVA2.

1. CLINUTRI LTDA, RECIFE - PE - BRASIL; 2. HUOC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE - PE - BRASIL; 3. CONFIARE
HOME CARE, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: Alterações gastrointestinais são comumente
encontradas em pacientes graves, dentre elas a constipação
intestinal (CI) tem uma incidência que varia de 5% a 83%.
A CI pode causar várias complicações como distensão
abdominal, vômitos, aumento da pressão intra-abdominal,
pneumonia por aspiração, redução do aporte nutricional,
obstrução, lesão da mucosa intestinal e translocação de
bactérias. Essa complicação muitas vezes ignorada pelos
profissionais das unidades de terapia intensiva (UTI). Objetivo: Avaliar a relação entre CI e parâmetros clínicos e
nutricionais em pacientes internados em UTI. Métodos: Foi
realizado um estudo de caráter retrospectivo observacional
nas UTIs de um hospital universitário de Recife - PE, no
período de janeiro a setembro de 2016, com pacientes
adultos e idosos, de ambos os sexos, com uso de dieta enteral
de forma exclusiva. Os dados foram coletados a partir das
fichas de avaliação nutricional de cada paciente, que eram
preenchidas diariamente através dos dados da enfermagem
e dos prontuários. A tabulação e análise dos dados foram
realizadas com o auxílio do Excel for Windows, versão 2013
e do pacote estatístico SPSS, versão 21.0. Resultados: Foram
avaliados 96 pacientes, com idade entre 18 e 88 anos,
com idade média de 55,1 ± 17,7 anos. Sendo a maioria
adultos e do sexo masculino (67,7%). O principal motivo

de internamento foram as doenças respiratórias (15,6%) e
mais da metade da população estudada apresentava alguma
comorbidade (59,4%), com destaque para doença renal
aguda (36,4%). Foi encontrada uma prevalência de CI de
63,6%. Foi estudada a associação entre CI e sexo, uso de
medicamentos (antibiótico, sedativos e drogas vasoativas),
tempo de início da terapia nutricional enteral (TNE), tempo de
ventilação mecânica (VM) e desfecho clínico, destes apenas
o uso de drogas vasoativas demonstrou-se estatisticamente
significante. Conclusão: A incidência de constipação em
pacientes críticos é bastante variável em decorrência da
falta de critérios específicos para defini-la nesses pacientes.
Embora nossos resultados devam ser interpretados cuidadosamente devido às limitações encontradas acreditamos que
esta pesquisa forneceu informações importantes para ajudar
a projetar novos estudos.

EP373
FREQUÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM PACIENTES
REALIZANDO TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EXCLUSIVA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS1; CAMILA
PEREIRA DA COSTA1; DANIELA DE ALENCAR DA SILVA1; MARINA
GORETH SILVA DE CAMPOS1; LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA2; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA1; MILCA DA SILVA ALENCAR
MENDONÇA2.

1. UFPA, BELÉM - PA - BRASIL; 2. UFPA, BELEM - PA - BRASIL.
Introdução: As lesões por pressão (LPP) são definidas como
danos no tecido cutâneo e/ou tecido subjacente que podem
estar relacionados a utilização de dispositivos e equipamentos
médicos. As LPP são causadas por intensa pressão combinada
com uma tensão cisalhante que age sobre a superfície da
pele e resulta em lesão. A LPP é um problema mundial em
pacientes hospitalizados que geram complicações como
a redução da qualidade de vida, o aumento do tempo de
internação e os custos hospitalares. A prevalência da LPP
tem aumentado devido a fatores como o envelhecimento
da população, com maior ocorrência em pacientes com
idade maior ou igual a 65 anos de idade, representando
85% da população atingida por esse evento. Além disto
pacientes desnutridos com baixos valores de IMC e massa
corporal gordurosa estão associados com maior desenvolvimento de LPP e retardo da cicatrização. Objetivos: Avaliar
a frequência de lesões por pressão em pacientes fazendo
terapia nutricional exclusiva em uma unidade de terapia
intensiva. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e analítico, observacional e longitudinal, realizado na UTI de um
Hospital Universitário em Belém-PA. Participaram do estudo
os pacientes acima de 20 anos, de ambos os sexos, admitidos
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na UTI e que faziam uso de terapia nutricional enteral exclusiva durante um período mínimo de 3 dias até alta da terapia
nutricional enteral (TNE). Para a coleta de dados, utilizou-se
um formulário no qual constavam dados sociais, clínicos e
nutricionais. Os participantes/acompanhantes assinaram
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
concordando em participar do estudo. A pesquisa foi aceita
no Comitê de Ética em Pesquisa, com parecer 3.174.182.
Resultados: Participaram do estudo 18 pacientes, no qual
o sexo masculino foi prevalente com 60%. A idade mínima
encontrada foi de 21 anos e máxima de 78 anos, com média
de idade de 50,72 anos. Quanto ao estado nutricional, 60%
dos pacientes apresentavam algum grau de desnutrição identificado pelo índice de massa corporal (IMC) ou avaliação
subjetiva global (ASG). Com relação a frequência de LPP,
55,5% dos participantes apresentaram este evento adverso.
Discussão: A presença de LPP em pacientes de UTI é um
achado comum devido a utilização de medicações que
diminuem a sensibilidade a pressão excessiva, a utilização
de dispositivos como ventilação mecânica e cateteres que
reduzem a mobilidade do paciente no leito. Neste estudo,
observou-se que 55% dos pacientes que desenvolveram a
lesão por pressão. Destes 55% (n=10), 40% eram portadores de doenças infecto-parasitarias em uso de ventilação
mecânica, 40% eram idosos com complicações infeciosas e/
ou doenças crônicas e 20% apresentavam doenças crônicas
agudizadas ou complicações infecciosas em uso de ventilação mecânica. Não foi possível verificar a relação entre a
TNE exclusiva e a redução da frequência da LPP.

EP374
HIPERGLICEMIA: ASPECTO DA COMPLICAÇÃO MAIS
FREQUENTE DA NUTRIÇÃO PARENTERAL
APRESENTADORES: KÁTIA COELHO GOMES; PEDRO ANICETO;
SIMONE LEMOS ALEVATO CESAREO; ALEXIA CUNHA DOS SANTOS; DANILO MONTEIRO PINHEIRO FREITAS.

dos pacientes em uso de terapia nutricional parenteral.
Métodos: Estudo observacional e retrospectivo avaliando 60
pacientes que fizeram uso de NPT no período de Janeiro de
2017 a Junho de 2019 (30 meses) em um hospital privado
da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram
colhidos em prontuário eletrônico. Foram utilizados dois tipos
de NPT industrializadas, padrão 3 em 1, sendo uma com 15%
de glicose e outra com 11%. Foi considerado hiperglicemia
quando a dosagem das glicemias capilares de controle foram
superior a 180mg%, em pelo menos 2 situações no período
de terapia nutricional parenteral. O controle glicêmico foi
realizado de 4 a 6 vezes por dia, exceto nos casos mais
graves em que o controle foi horário. Resultados: A frequência de hiperglicemia foi muito elevada na série estudada
chegando a 80% dos pacientes. A maioria dos pacientes
apresentaram hiperglicemias que foram controladas com
insulina regular via subcutânea. Em 16,6% dos pacientes a
hiperglicemia foi grave sendo necessário o uso de infusão
contínua de insulina regular através de bomba de infusão
(dripping). A taxa de mortalidade no grupo dos pacientes que
apresentaram hiperglicemia foi de 62,5%. No entanto, entre
aqueles que evoluíram com hiperglicemia grave e necessidade de insulinoterapia venosa a mortalidade foi de 100%.
Conclusão: A hiperglicemia é muito comum no uso da NPT
podendo aumentar a taxa de mortalidade desses pacientes.
Ressalta-se, portanto a necessidade do controle glicêmico
mais rigoroso nos pacientes em uso de NPT.

EP375
IMPACTO DO APORTE NUTRICIONAL SOBRE DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES CRÍTICOS RECEBENDO
NUTRIÇÃO ENTERAL EXCLUSIVA
APRESENTADORES: RAFAELA TARTARI1; ALINE CATTANI2; CAMILA TIEMI TAKAGI DA SILVA2; PAULA RIZZI2; THAÍS RODRIGUES
MOREIRA2.

GRUPO CARMO - HOSPITAL VITAL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.

1. ISCMPA, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. UFCSPA, PORTO
ALEGRE - RS - BRASIL.

Introdução: A complicação metabólica mais frequente do
uso da Nutrição Parenteral Total (NPT) é a hiperglicemia.
Como a infusão se faz com soluções de glicose em porcentagem elevadas, através de acessos venosos profundos, em
altos fluxos, na circulação central, sem passar pelo fígado,
são esperados que episódios de hiperglicemias aconteçam
durante a terapia. O controle rigoroso da glicemia e a instituição do protocolo de insulinoterapia mais apropriado para
cada caso são fundamentais para se evitar outras complicações metabólicas, tais como desidratação por poliúria,
hiperosmolaridade e outros distúrbios eletrolíticos. Objetivos:
Avaliar a frequência de hiperglicemia e o perfil glicêmico

Introdução: Pacientes críticos apresentam alta prevalência
de desnutrição, sendo esta condição preditiva de desfechos
clínicos desfavoráveis, tais como mortalidade (1). Nestes
pacientes, o tempo de alcance de uma nutrição plena é
muito controversa, além da difícil factibilidade considerando
a sua gravidade. A oferta de uma quantidade adequada de
substratos energéticos e proteicos pode auxiliar na redução
de morbidade e mortalidade no paciente crítico, contudo,
tais quantidades variam de acordo com cada paciente, seu
risco nutricional e o tempo de permanência na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) (2, 3, 4). Objetivos: Avaliar o impacto
do aporte nutricional pleno e sua associação com desfechos
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clínicos em pacientes críticos com nutrição enteral exclusiva.
Métodos: Estudo coorte prospectivo, realizado com pacientes
46 internados por ≥ 7 dias, em UTIs de um complexo
hospitalar de Porto Alegre, com nutrição enteral exclusiva.
O período adotado para avaliação da obtenção do aporte
nutricional pleno foi de até 7 dias e avaliou-se o tempo (em
dias) para progressão de dieta por via oral. Os desfechos
clínicos analisados foram tempo de internação em UTI, tempo
de ventilação mecânica e mortalidade,durante um período
máximo de 60 dias. Estudo aprovado pelo Comitê da Ética
em Pesquisa do complexo (CAAE: 04687618.1.0000.5335).
Os dados foram expressos em média, desvio padrão,
mediana e intervalo interquartílico conforme o tipo de
variável. Para avaliação da correlação entre o tempo para
obtenção do valor energético pleno e os tempos de ventilação
mecânica e UTI utilizou-se a correlação de Spearman. Para
avaliar a associação entre o tempo para dieta plena e óbito
utilizou-se o teste Exato de Fisher. O nível de significância
adotado foi de 5%. Resultados: A idade média da amostra
foi de 56,5±14,6 anos, onde 52,2% (n=24) eram do gênero
feminino. O tempo mediano de ventilação mecânica foi de
11 dias [8,0 – 23,7] e o tempo mediano de internação na UTI
foi de 19,5 dias [12,0 – 33,2]. A dieta enteral plena em até
7 dias foi observada em 71,73% (n=33) da amostra. Houve
correlação significativa entre o tempo para obtenção de dieta
enteral plena e o tempo de hospitalização na UTI (r=0,335;
p=0,023), porém não houve correlação com o tempo de
ventilação mecânica (r=0,244; p=0,102) e os dias para
progressão de dieta por via oral (r= -0,056; p=0,710). Não
houve associação significativa entre o tempo para dieta enteral
plena e óbito (p=0,505). Discussão: Houve uma correlação
positiva, de força fraca, entre o tempo para dieta enteral
plena e o tempo de internação em UTI, porém não foi possível
demonstrar que a oferta de dieta enteral plena na primeira
semana, seja preditiva de desfechos clínicos. Futuros ensaios
clínicos são necessários para determinar a quantidade ideal
de oferta nutricional na primeira semana a fim de determinar
cuidadosamente os benefícios clínicos da alimentação enteral.

EP376
IMPACTOS DO BALANÇO CALÓRICO E PROTEICO EM
PACIENTES CRÍTICOS
APRESENTADORES: VANESSA GONÇALVES E SILVA1; MARIA ISABEL REIS RODRIGUES2; LIANA LIMA VIEIRA3; ANA PAULA PERILLO
F. CARVALHO3.

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,
GOIÂNIA - GO - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLINICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 3. HOSPITAL
DAS CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, GOIÂNIA
- GO - BRASIL.
Introdução: A adequada oferta de nutrientes a pacientes

críticos pode atenuar as consequências do catabolismo
proteico, auxiliando na redução das complicações metabólicas e na evolução clínica. Objetivo: Analisar o efeito
do balanço calórico-proteico da Terapia Nutricional
Enteral (TNE) exclusiva em pacientes críticos e os desfechos
clínicos. Métodos: Estudo longitudinal prospectivo realizado
entre abril e setembro de 2018 em duas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) de um hospital universitário. Foram incluídos
indivíduos com idade ≥ 18 anos submetidos à TNE exclusiva
por um período mínimo de 72 horas, sendo acompanhados
durante 15 dias. Os desfechos avaliados foram: dias de
ventilação mecânica, dias de internação em UTI e hospitalar,
mortalidade e complicações clínicas. Os balanços foram
calculados subtraindo as calorias e proteínas administradas
da meta de energia e proteína. A adequação calórica e
proteica foi avaliada na primeira semana de internação,
sendo considerada adequada quando ≥70%. Resultados:
Foram avaliados 36 pacientes. A prevalência de inadequação
calórica na primeira semana foi 83,33%, sendo associada
com o tempo de internação hospitalar (p= 0,044) e proteica
de 91,66%, que se associou com a mortalidade (p= 0,040).
O tempo para início da TNE foi menor nos pacientes
sobreviventes, porém não houve diferença na sobrevida
dos pacientes que receberam ≤ 700 kcal/dia versus ≥700
kcal/dia na primeira semana de internação. O déficit calórico foi de 65,22% (-508.43kcal) e proteico de 57,71%
(-38.99g). Discussão: O déficit calórico e proteico foi alto,
sendo mais crítico na primeira semana de internação. As
altas prevalências de inadequação dietética e a associação
com desfechos clínicos corroboram os resultados de outros
estudos em UTI. O início precoce da TNE pode aumentar
a sobrevida hospitalar, assim, os resultados encontrados
reforçam a importância e a necessidade da elaboração de
protocolos multidisciplinares de TNE a fim de garantir a oferta
nutricional adequada.

EP377
INCIDÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM
PACIENTES CRÍTICOS E ASSOCIAÇÃO COM DESFECHOS
CLÍNICOS: DADOS PRELIMINARES
APRESENTADORES: RAFAELA TARTARI1; ALINE CATTANI2; CAMILA TIEMI TAKAGI DA SILVA2; PAULA RIZZI2; THAÍS RODRIGUES
MOREIRA2.

1. ISCMPA, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. UFCSPA, PORTO
ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: Os pacientes críticos apresentam fatores de
risco para desenvolverem complicações gastrointestinais,
dentre as complicações destaca-se a constipação intestinal,
que pode ser definida pela ausência evacuatória a longo

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

227

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

prazo (≥ 6 dias), sendo relacionada a pior prognóstico em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como tempo de internação, dependência de ventilação mecânica e mortalidade
(1, 2, 3). Contudo, em virtude da inexistência de consenso
sobre o diagnóstico de constipação, a mesma torna-se
negligenciada em UTI, onde atenta-se mais para outras
questões gastrointestinais, tais como diarreia, resíduo gástrico
e vômitos (3, 4). Consideração os fatores de risco e possíveis
desfechos clínicos, os pacientes críticos precisam ser melhores
avaliados e manejados em relação a constipação intestinal
(1, 2, 3). Objetivos: Avaliar a incidência de constipação
em pacientes críticos internados em UTI recebendo nutrição
enteral exclusiva e sua possível associação com desfechos
clínicos. Métodos: Estudo coorte prospectivo, realizado
com 46 pacientes internados por ≥ 7 dias em UTIs de um
complexo hospitalar de Porto Alegre, recebendo nutrição
enteral exclusiva. A incidência de constipação foi definida
pela ausência evacuatória de 6 dias de internação, com
acompanhamento de 2 semanas. Os desfechos clínicos analisados foram tempo de internação em UTI, tempo de ventilação mecânica e mortalidade, durante um período máximo
de 60 dias. Estudo aprovado pelo Comitê da Ética em
Pesquisa do complexo (CAAE: 04687618.1.0000.5335). Os
dados foram expressos em média, desvio padrão, mediana
e intervalo interquartílico conforme o tipo de variável. Para
avaliação da diferença de constipação entre a semana 1 e a 2
utilizou-se o teste de McNemar. Para avaliação da associação
da constipação intestinal (semana 2) e óbito utilizou-se o teste
Exato de Fisher, para tempo de ventilação mecânica e de
internação na UTI utilizou-se o teste Mann-Whitney. O nível de
significância adotado foi de 5%. Resultados: A idade média
da amostra foi de 56,5±14,6 anos, onde 52,2% (n=24)
eram do gênero feminino. O tempo mediano de ventilação
mecânica foi de 11 dias [8,0 – 23,7] e o tempo mediano
de internação na UTI foi de 19,5 dias [12,0 – 33,2]. Na
primeira semana de acompanhamento, 21,7% (n=10) dos
pacientes apresentaram constipação intestinal, na segunda
semana, 15,2% (n=7) dos 40 pacientes acompanhados eram
constipados, sem significância estatística entre os momentos
(p≥0,999). Não houve associação estatisticamente significativa entre a constipação na semana 2 e óbito (p=0,187),
tempo de ventilação mecânica (p=0,382) e tempo de UTI
(p=0,945). Discussão: A constipação intestinal durante o
período avaliado não associou-se com os desfechos clínicos.
Desta forma, são necessários mais estudos que possibilitem
a avaliação de prognóstico, criação de consensos sobre a
definição de constipação nestes pacientes, bem como criação
de protocolos que contribuam para prática clínica adequada.

CAMILA MELO DE ARAÚJO; ERICKA VILAR BÔTTO TARGINO;
JANINE MACIEL BARBOSA; GINA ARAÚJO MARTINS FEITOSA;
IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA; EDCLEIDE OLIVEIRA
DOS SANTOS OLINTO.

HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.

  

Introdução: A constipação é uma das complicações gastrintestinais mais comumente encontradas em pacientes de
terapia intensiva, e sua incidência está relacionada, dentre
outros fatores, ao uso de opióides, a baixa ingesta de fibras
e a limitação do paciente ao leito. Como consequência, esse
quadro clínico quando não tratado, pode estar relacionado
a pior desfecho em pacientes críticos; ao passo que estudos
asseveram que a constipação intestinal é um fator prognóstico
independente na evolução de pacientes graves, e que o seu
tratamento pode resultar em melhor prognóstico. Objetivo:
Analisar a incidência de constipação intestinal (ausência de
evacuação ≥ 3 dias) em pacientes críticos e correlacionála a variáveis encontradas na terapia intensiva. Materiais e
Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada com
adultos, de ambos os sexos, admitidos na unidade de terapia
intensiva de um Hospital Universitário, no período de março
a dezembro de 2018. Foram coletados dados de idade,
gênero, estado nutricional quanto a IMC e CB (classificações
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (2004)
e Blackburn e Thornton (1979), e NUTRIC score como instrumento de triagem nutricional. Após coletados os dados, estes
foram tabulados em planilhas do Software Microsoft Excel
e posteriormente analisados pelo Statistical Package for the
Social Sciences/SPSS versão 13.0, sendo usado para diferença
estatística, quando valor <0,05, o teste Qui-Quadrado.
Resultados: A amostra contou com 116 pacientes, sendo
46,6% homens e 53,4% mulheres, com idade média de 45
(IQ 31-53) anos. A ocorrência de constipação teve uma média
de 47% (meta < 15%), variando nos meses entre 27% em
setembro e 78% em abril. Em relação ao estado nutricional,
tanto os pacientes desnutridos quanto a CB como os com
alto risco nutricional pelo NUTRIC score, evoluíram com
constipação (84,2% e 45%) respectivamente, porém não se
confirmaram estatisticamente (p> 0,05). Conclusão: Considerando a incidência elevada de constipação na unidade
pesquisada, urge a necessidade de maior atenção quanto ao
acompanhamento dos pacientes e da criação de protocolos
para melhorar o tratamento e mesmo a prevenção dessa
complicação, além de maior interação e comunicação dos
demais profissionais da equipe multiprofissional de acordo
com suas respectivas contribuições.

EP378
INCIDÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL
ESCOLA.

EP379
INCIDÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

APRESENTADORES: PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA;

APRESENTADORES: MIRIAN COZER1; MIRIAN CARLA BORTOLA-
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MEDI2; PAULO CEZAR NUNES FORTES3; JULIANA SEGER LINK2.

1. UNIVERSIDADE PARANAENSE, FRANCISCO BELTRÃO - PR BRASIL; 2. HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ,
FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL; 3. UNIOESTE, FRANCISCO
BELTRÃO - PR - BRASIL.
Introdução: Complicações gastrointestinais em pacientes
críticos são frequentes e podem afetar negativamente o
desfecho (BITTENCOURT, 2013). Diferentes critérios são
apresentados na literatura para definir constipação, o que
pode explicar a grande variabilidade de incidência. No
Brasil, pouco se sabe sobre constipação e seus determinantes em adultos criticamente doentes (BATASSINI, 2017).
Objetivo: Avaliar a incidência de constipação intestinal em
pacientes críticos. Métodos: Estudo de caráter retrospectivo,
observacional, realizado na unidade de terapia intensiva
do Hospital Regional do Sudoeste do Paraná, por meio da
análise da planilha de indicadores de qualidade em terapia
nutricional, durante o período de março de 2018 a março de
2019. Os dados foram analisados por meio de frequência
absoluta, média, desvio padrão e determinado a incidência
de constipação intestinal na amostra avaliada. Resultados: A amostra inicial foi de 440 pacientes admitidos na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no período analisado,
foram excluídos 286 pacientes, perfazendo a amostra final
154 pacientes. Tendo uma média de atendimentos, durante
os meses analisados de 33,8 (±4,01) pacientes por mês.
A incidência de constipação, definida como a ausência de
evacuação por 3 dias de internação consecutivos, foi de 35%.
Obtendo assim, uma frequência média de 9 (±2,92) dias
ausentes de evacuação. Discussão: Em estudo realizado por
Guerra e seus colaboradores (2013) a incidência de constipação foi de 72%, considerando como critério diagnóstico
para constipação a ausência de evacuação nos primeiros 4
dias de internação. Em outro estudo de revisão bibliográfica,
realizado pelos mesmos autores, foi detectado uma incidência
bastante variável, durantes os anos analisados, de 15% a
83%, em virtude da carência de definição para constipação
aplicável a esses pacientes. Para Batassini (2017) a incidência
de constipação foi de 75,8%. Enquanto que Bittencourt
(2017) detectaram uma incidência de constipação foi de
75,8%. Conclusão: Verifica-se que por meio dessa análise
que os percentuais encontrados no presente estudo ainda
estão abaixo dos relatados na literatura cientifica, contudo
estando dentro da grande variabilidade apresentada no
estudo de revisão de Guerra e seus colaboradores (2013).
Infere-se que constipação intestinal é muito incidente em
pacientes críticos, entretanto há grandes variáveis relacionadas aos pacientes que desencadeiam essa condição
clínica, como o próprio quadro clinico, a inatividade física, a
terapia medicamentosa, a própria terapia nutricional, podem
ser fatores de predisposição a constipação, com isso o uso

de medicamentos com ação no trato digestório (carboidratos
não digeríveis, pró-cinéticos, laxativos, etc) são capazes de
prevenir esse desfecho. Portanto, conclui-se, por todo o
exposto, ser necessária mais atenção a esse distúrbio nas
unidades de terapia intensiva, com elaboração de protocolos
de diagnóstico e manejo em pacientes graves.

EP380
INDICADORES DE QUALIDADE DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES CRÍTICOS
APRESENTADORES: ANA PAULA DE ALMEIDA1; LIANA LIMA VIEIRA1; BARBARAH GREGORIO DE ARAUJO SOUZA1; RAQUEL MACHADO SCHINCAGLIA2; ANA TEREZA VAZ DE SOUZA FREITAS3.

1. HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 2.
LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA E
ESPORTIVA, GOIÂNIA - GO - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS - FACULDADE DE NUTRIÇÃO, GOIÂNIA - GO - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) em pacientes
críticos auxilia na redução de complicações, na recuperação
do estado clínico, suprindo as necessidades nutricionais,
que quando não atingidas aumenta o risco de desnutrição.
Em pacientes hospitalizados, a desnutrição afeta 30 a 50%
destes no momento da admissão e está associada à ocorrência de eventos adversos. Frequentemente os pacientes não
conseguem receber a TNE em quantidade adequada devido
a várias intercorrências e intolerâncias. Os indicadores de
qualidade em TNE são aplicados com o objetivo de analisar a
qualidade do atendimento nutricional, avaliando o processo
e obtendo melhores resultados clínicos. Objetivo: Averiguar
os resultados dos indicadores de qualidade em TNE nas
Unidades de Terapia Intensiva de um hospital universitário.
Métodos: Estudo longitudinal prospectivo realizado entre
abril/2018 e maio/2019. Foram revisados prontuários de 59
pacientes com ≥18 anos, submetidos à TNE exclusiva por
um período mínimo de 3 dias consecutivos e acompanhados
por 15 dias da admissão na UTI, ou até descontinuidade
da TNE exclusiva. Coletou-se dados sobre o perfil clínico,
nutricional e relacionados a dieta enteral. Considerou-se
meta de 25 kcal/kg peso atual/d e 1,5g/kg peso atual/d
(IMC<30kg/m²); e 14 kcal/kg de peso atual/d e 2g proteína/
kg de peso ideal/d (IMC≥30kg/m²). Resultados: Analisou-se
15 indicadores de qualidade propostos pela força tarefa em
Nutrição Clínica da International Life Sciences Institute Brasil.
A maioria dos pacientes eram homens e idosos. Observou-se
que 55,9% dos pacientes ficaram mais de 3 dias em uso de
drogas vasoativas (DVA), sendo que, 39,4% destes utilizaram
DVA por 10 dias ou mais. Os indicadores que atingiram a
meta esperada foram: realização triagem nutricional em
pacientes com TNE (100%), medida ou estimativa do gasto
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energético e proteína (100%); saída inadvertida de sonda
nasoentérica (0,65%); obstrução de sonda nasoentérica
(0%); episódios de distensão abdominal (13,09%), vômito
(4,25%) e débito de sonda maior 250ml (1,47%). Aqueles que
não atingiram a meta foram: o início da terapia nutricional
precoce (71,66%), jejum por tempo maior do que 48 horas
para início da terapia nutricional (28,33%), jejum por mais
de 24 horas (16,96%), diarreia (23,57%), administração
adequada de calorias (31,48%) e proteínas (25,60%) e obstipação (70,0%). Discussão: O estudo foi importante para
reconhecimento dos pontos críticos da unidade em relação a
assistência nutricional, e estabelecer estratégias para prevenir
a desnutrição e suas complicações associadas em pacientes
críticos. Existe dificuldades em alcançar as metas propostas
por alguns indicadores devido à instabilidade hemodinâmica
apresentada por esses pacientes. Ressalta-se a importância
do profissional nutricionista na UTI devido ao cumprimento
das metas em relação ao perfil nutricional do paciente e a
tolerância a dieta enteral auxiliando no manejo da terapia
nutricional enteral.

EP381
INDICADORES DE QUALIDADE DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: ANNE CAROLINE BRITO BARROSO; VIVIAN
FRANCIELLE FRANÇA; JANAINA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
GAMA; RENATA QUELE VIANA SILVA; JUNIA MARIA REGO OLIVEIRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, VITÓRIA DA CONQUISTA BA - BRASIL.
Introdução: Pacientes críticos apresentam intensa resposta
metabólica, caracterizado por hipermetabolismo e catabolismo proteico. Apesar de estar conhecida evolução do
paciente crítico beneficiado pela Terapia Nutricional (TN),
esta pratica não está isenta de complicações, sendo necessárias rotinas de gestão de qualidade na assistência a saúde.
No controle de qualidade da TN tem sido utilizados Indicadores de Qualidade na Terapia Nutricional, que são definidos como: ferramentas de administração dos processos
da terapia nutricional que permitem monitorização contínua,
comparação consecutiva e implantação de mudanças que
demonstrem ser efetivas. Objetivo: avaliar a qualidade da
terapia nutricional na assistência à saúde em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público da Região
do Sudoeste da Bahia. Métodos: Trata-se de um corte
transversal da pesquisa de coorte prospectiva “Nutrição
enteral precoce e desfechos clínicos em pacientes críticos em
unidades de terapia intensiva”. A coorte foi conduzida em
duas UTIs de um do Sudoeste Baiano. Diariamente foram

coletadas informações sobre a evolução clínica e nutricional
do paciente em um instrumento elaborado e padronizado
pelos pesquisadores, durante sete dias consecutivos. Foram
adotados seis indicadores de qualidade da TNE, descritos
pela ILSI Brasil (2018). São eles: Frequência de pacientes
em jejum antes do início da TN; frequência de aplicação
de triagem nutricional em pacientes em TN; frequência
de estimativa de gasto energético e necessidade proteica
em Pacientes em TN; frequência de dias de administração
adequada do volume prescrito x volume infundido em
pacientes de TN; frequência de dias de administração
adequada de energia em pacientes em TN; frequência de
dias de administração adequada de proteínas em pacientes
em TN. Resultados e Discussão: Atenderam aos critérios de inclusão 139 pacientes, sendo a maioria do sexo
masculino (60,4%). Observou-se uma mudança no padrão
do perfil de pacientes admitidos em unidades hospitalares,
com predominância de sobrepeso/obesidade (50,4%). Dos
seis indicadores avaliados, três estavam dentro das recomendações propostas pela ILSI: frequência de pacientes
em jejum antes do inicio da terapia nutricional (19,42%)
, frequência de aplicação de triagem nutricional (100%)
e frequência de estimativa de gasto energético e proteico
(100%). Os outros três destoavam das recomendações da
literatura: frequência de administração adequada de volume
prescrito 13,6%, frequência de administração adequada
de energia 57,12% e frequência de administração inadequada de proteínas, 70,72%. Conclusão: Com base no
estudo percebe-se atenção do serviço de nutrição durante
admissão do paciente, sendo realizadas todas as intervenções conforme protocolo próprio. Porém, ficou evidente
nos indicadores uma falha na administração da dieta,
impactando diretamente no volume, % de calorias e % de
proteínas ofertados ao paciente.

EP382
INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL: APLICAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS OLINTO1;
GINA ARAÚJO MARTINS FEITOSA1; IZAURA ODIR LIMA GOMES
DA COSTA1; JANINE MACIEL BARBOSA1; ERICKA VILAR BÔTTO
TARGINO1; PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA1; CAMILA
MELO DE ARAÚJO2.

1. HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 2. HULW/UFPB, JOÂO
PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: A terapia Nutricional, nos pacientes críticos,
é de suma importância devendo estar ajustada a real
condição do paciente, visando fornecer um aporte
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nutricional adequado, prevenir deficiências nutricionais,
atenuar a perda de massa magra e melhorar os desfechos clínicos. A implantação da gestão de qualidade
pode aumentar a eficiência e reduzir intercorrências desse
processo. Objetivos: Monitorar a assistência nutricional
em pacientes críticos por meio dos Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional (IQTN). Métodos: Pesquisa
quantitativa, descritiva, realizada com adultos, de ambos
os sexos, admitidos na unidade de terapia intensiva de um
Hospital Universitário, no período de março a dezembro
de 2018. Foram coletados dados de idade, gênero, tempo
de internação na UTI, desfecho clínico e indicadores de
qualidade (estimativa de gasto energético e protéico,
jejum inadequado, diarreia e constipação), os quais foram
tabulados no Software Microsoft Excel e analisados através
do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão
13.0 e para a associação das variáveis foi utilizado o teste
de Qui-Quadrado, considerando diferença estatística
quando o valor de p < 0,05. Resultados: A amostra foi
composta por 116 pacientes, sendo em sua maioria do
gênero feminino (53,4%) cuja mediana de idade foi de
46 anos (IQ 31-53), com tempo de internação médio de
10,91 dias, que evoluíram com alta hospitalar em 78,3% e
óbito 21,7%. Foi observada uma variação dos indicadores,
atingindo a meta de referência em apenas alguns meses,
como: indicador de pacientes em terapia nutricional com
gasto energético e protéico estimados (100,0%) em agosto
e setembro, frequência de diarréia (0,00%) em maio e
agosto e (8 e 9%) em junho e setembro respectivamente,
frequência de pacientes com jejum inadequado (11, 0 e
18%) nos meses de abril, maio e setembro respectivamente
(meta < 20%) e a frequência de constipação apresentou
resultados inferiores à meta em todos os meses, tendo uma
média de 47% (meta < 15%). Conclusões: Os indicadores
de qualidade são uma nova perspectiva na avaliação da
terapia nutricional, sendo seu uso viável e uma ferramenta
útil para monitoramento da assistência nutricional. Diante
dos resultados observa-se a urgência da implantação da
gestão da qualidade de forma sistematizada e elaboração
de planos de ação para melhoria dos processos, a fim de
adequar os resultados e aumentar a eficiência da terapia
nutricional.

EP383
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA SECUNDÁRIA À
SÍNDROME DE GOLDENHAR: UM DESAFIO PEDIÁTRICO
SOB A ÓTICA NUTRICIONAL
APRESENTADORES: KARINA AMANTE VIEIRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS
- SC - BRASIL.

Introdução: A Síndrome de Goldenhar é uma doença
congênita caracterizada pelo comprometimento do desenvolvimento de estruturas da face derivadas dos arcos
braquiais e anormalidades nos órgãos internos. Sua etiopatogênese é multifatorial e seu desenvolvimento ainda
precisa ser melhor esclarecido1. A insuficiência cardíaca
congestiva (ICC) na infância pode ocorrer devido à defeitos
cardíacos ou cardiomiopatias congênitas que levam à
sobrecarga do músculo cardíaco2. Objetivos: Relatar o
caso raro de uma paciente com ICC em consequência à
Síndrome de Goldenhar. Métodos: Revisão de prontuário,
entrevistas com a paciente e sua mãe, acompanhamento
diário do caso, diário alimentar, dados antropométricos,
sinais e sintomas clínicos, parâmetros bioquímicos, farmacoterapia, exame semiológico, entre outros. Resultados:
Paciente I.P.M., 4 anos, internada em uma Unidade de
Terapia Intensiva por piora da ICC com instabilidade
cardíaca e pulmonar necessitando de uso contínuo de
drogas vasoativas e cateter nasal de oxigênio. Possuía
cardiopatia complexa (dupla via de saída do ventrículo
direito, comunicação interventricular, hipertensão arterial
pulmonar, bandagem da artéria pulmonar e hipertrofia do
átrio e ventrículo direitos). Apresentava consequências da
Síndrome como assimetria facial, atraso no desenvolvimento da linguagem, atresia do conduto auditivo direito e
hipotomia orofacial. Pela avaliação nutricional, a paciente
estava em vigilância para baixo peso para a idade e com
reservas corporais em depleção. A prescrição dietoterápica
para a paciente foi dieta livre para a idade com restrição
hídrica e suplementação hipercalórica e hiperproteica três
vezes ao dia. Discussão: O alto catabolismo gerado pela
ICC, resultante do aumento dos níveis de fatores catabólicos e resistência aos hormônios anabólicos, gera por si só
um aumento do gasto energético3, necessitando de maior
aporte energético-proteico. Além disso, pela retenção
hídrica, a restrição de líquidos fez-se necessária. A dieta
livre para a idade melhorava a seletividade alimentar e a
suplementação visava suprir as necessidades não alcançadas pela alimentação devido à baixa aceitação. Foram
realizadas constantes adaptações à dieta para adequá-la às
necessidades nutricionais, clínicas e seletividade alimentar
da paciente. A Síndrome de Goldenhar é um desafio devido
à grande variedade de anormalidades e diferentes graus de
sintomas. Isso requer uma abordagem individual específica
de acordo com a idade do paciente, extensão, evolução e
gravidade do quadro analisado.

EP384
INTERPRETANDO OS INDICADORES DE QUALIDADE
EM TERAPIA NUTRICIONAL E AS POSSÍVEIS CAUSAS DE
NÃO ATINGIR META PRECONIZADA, EM UM HOSPITAL
NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS-BA, BUSCANDO UMA
MELHORIA CONTÍNUA.
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APRESENTADORES: MARA REGINA SOARES PEREIRA1; LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA1; FERNANDO JORGE COTRIM ARANTES1;
VIVIANE ALMEIDA LIMA LEITE1; CLAUDIA MARIA WEST NANO
REGO1; ALZIRA CRISTINA RODRIGUES1; SHIRLEN OLIVEIRA TRINDADE1; RENATA GOMES PEREIRA COSTA2.

1. HOSPITAL AEROPORTO, LAURO DE FREITAS - BA - BRASIL; 2.
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRUY, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: Os indicadores de qualidade na terapia nutricional (IQTN) gerou um cenário adequado, permitindo identificar inconformidades na prática clínica, para que medidas
preventivas e corretivas fossem implantadas. Objetivo:
Analisar os IQTN, bem como sua aplicabilidade e eficácia
na manutenção e recuperação dos pacientes internados em
unidade de terapia intensiva (UTI) em um hospital na cidade
de Lauro de Freitas, BA. Métodos: Pesquisa de caráter retrospectivo, a partir dos IQTN em pacientes internados na UTI
de ambos os sexos. Foram acompanhados 2606 pacientes
no período de março de 2018 à março de 2019, utilizando
Planilha Excel 2007 para coleta de dados. Sendo considerados a adequação de quatro indicadores relacionados à
Terapia Nutricional: hiperglicemia, meta calórico/protéica
em até 72 horas, volume prescrito x volume infundido e
frequência de diarréia. Com exceção do indicador para
Hiperglicemia, todos os outros tiveram tratativas. Para meta
calórico/proteíca em até 72 horas, foram considerados:
Instabilidade hemodinâmica, jejum, disfunção do trato
gastrointestinal (TGI) e problemas técnicos; Volume prescrito x volume infundido, considerados: sem indicação de
TNE, instabilidade hemodinâmica, exames/procedimentos
e problemas no TGI); Frequência de diarreia, considerados:
medicações - procinética, hiperosmolar e laxantes, uso de
antibiótico e osmolaridade elevada da dieta. Resultados:
Hiperglicemia: em todo estudo houve um índice de mais de
50% dos pacientes que apresentaram hiperglicemia (glicemia
capilar > 180 mg/dl); Meta calórico/proteica em até 72h:
foi alcançada meta determinada ≥ a 80% em todo período
do estudo. Porém no mês de março 2018 obteve-se o maior
índice (9%) de pacientes que não atingiram a meta, sendo
que destes 53% apresentaram transtornos do TGI e 93%
instabilidade hemodinâmica; Volume infundido x volume
prescrito: foi atingida a meta preconizada ≥ a 80% na maior
parte do estudo. Porém em 4 meses (Julho/agosto 2018 e
fevereiro/março2019) uma média de 23% de pacientes não
atingiram a meta determinada, onde verificou-se que 22%
destes apresentaram problemas técnicos e 14% instabilidade hemodinâmica. Frequência de diarreia: a maior parte
atingiram a meta durante o período estudado com exceção
do mês de abril/2018 que teve um percentual elevado de
25% extrapolando o valor de referência estabelecido (Meta
<10%), destes pacientes 95% estavam em uso de antibióticos, associado a 36% que usavam medicações procinéticas.

Conclusão: De acordo, com o estudo observou-se que,
somente através da execução de IQTN é possível interpretar
resultados, identificando as causas das não conformidades,
podendo-se definir um plano de ação eficiente para que,
intercorrências sejam reduzidas, traçando assim, metas e
prazos para o cumprimento de medidas corretivas.

EP385
INTERVENÇÃO EDUCACIONAL: VOLUME PRESCRITO E
INFUNDIDO DE DIETA ENTERAL
APRESENTADORES: NAYLLA CRISTINA NAVARRO FIGUEIREDO1;
VÂNIA BENTES DE MIRANDA MIRANDA2; KÁRIN RIOS PERPÉTUO3;
DANIELY NAKAYAMA3; FERNANDA GONÇALVES GUIDETTI HOMELIS4; NATÁLIA BARALDI CUNHA1.

1. UNIVERSIDADE SAGRADO CORAÇÃO, BAURU - SP - BRASIL; 2.
HOSPITAL DE BASE DE BAURU, BAURU - SP - BRASIL; 3. HBB, BAURU
- SP - BRASIL; 4. UNESP/HBB, BAURU - SP - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional tem como propósito
ofertar aos indivíduos que necessitam melhorar ou manter
seu estado nutricional o aporte necessário de nutrientes.
Objetivos: Analisar o volume prescrito e comparar com o
infundido de nutrição enteral em pacientes internados na UTI
antes e após a exposição dos dados coletados para equipe.
Métodos: O estudo foi desenvolvido no Hospital de Base de
Bauru. Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e
transversal de pré e pós teste. Foram coletados durante 30
dias dados do volume prescrito de dieta enteral, e o valor de
infusão através dos prontuários dos pacientes. Também foi
verificado diariamente as intercorrências e os motivos para
interrupção da dieta. Após decorrido 1 mês dessa análise,
os dados e motivos de não infusão da dieta foram tabulados
e, apresentados à equipe. Após a apresentação, foi feita
uma nova avaliação do volume infundido e prescrito para
analisar o impacto dessa atividade no setor. As análises dos
dados foram realizadas usando o software Sigma Plot para
Windows v12.0 (Systat Software Inc., San Jose, CA, USA). O
nível de significância adotado foi de 5% (p<0.05). Resultados: Foram avaliadas 260 prescrições na primeira etapa
do trabalho. Destes, 32,69% receberam menos 80% do que
foi prescrito (p<0,001). O módulo de proteína também foi
significativamente menor que o prescrito (p=0,005), assim
como a proteína total (dieta + módulo) (p<0,001), sendo
que 30,38% do nutriente foi ofertado em quantidade inferior a 80% do prescrito. Os principais motivos relatados
para não infusão da dieta foram: não atingiu o volume
prescrito sem justificativa (46,61%); drenando/sonda aberta
(17,79%); parada para realização de exames (11,01%);
complicações do TGI (7,62%). O segundo momento apresentou valores semelhantes à primeira avaliação de infusão

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

232

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

de dieta e proteína, (p<0,001). Nesta foram analisadas
263 prescrições. Dos quais, 27,37% receberam menos
que 80% do volume da dieta prescrito, representando um
valor mediano de infusão significativamente menor do que
foi prescrito (p<0,001). O valor infundido do módulo de
proteína também foi significativamente menor que o prescrito no segundo momento (p<0,001), assim o da proteína
total (dieta + módulo) (p<0,001) ofertada em quantidade
inferior a 80% que o prescrito, em 39,16% dos casos. Os
principais motivos relatados para não infusão da dieta foram:
não atingiu o volume prescrito sem justificativa (33,72%);
complicações do TGI (23,25%) parada para realização
de exames (15,11%); por instabilidade hemodinâmica e
problemas com a sonda (8,13%). Conclusão: As porcentagens de infusão da dieta e de proteína avaliadas antes e
após a exposição dos dados coletados, não apresentaram
diferença estatística, entretanto houve uma notável melhora
nas anotações da equipe da enfermagem em relação aos
motivos das interrupções, possibilitando o desenvolvimento
de estratégias que visam diminuir os efeitos negativos da não
infusão da dieta prescrita aos pacientes.

hídrico, foram coletados no período da internação. Resultados: O diagnóstico nutricional foi de desnutrição moderada
segundo circunferência braquial. As necessidades energéticas
foram calculadas com 30 a 35kcal/kg/dia e proteínas de
1,2 a 1,5g/kg/dia. Aliado a dieta enteral foi incluído suplemento hiperproteico, específico para cicatrização, rico em
arginina, zinco, vitamina c e selênio. A alimentação inicial era
realizada por via oral, porém insuficiente nos primeiros dias
de internação, sendo passada sonda nasogástrica, aumentando na aceitação/tolerância da dieta em 100% e evolução
clínica. Foi observado melhora na lesão com a diminuição
de exsudato e odor. Discussão: É de grande importância o
exame físico, juntamente com a avaliação antropométrica,
para diagnóstico do estado nutricional e determinação das
necessidades energéticas, viabilizando uma melhor conduta
nutricional e evolução clínica do paciente.

EP386
INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM UM PACIENTE COM
LESÃO POR PRESSÃO: UM RELATO DE CASO

APRESENTADORES: PATRÍCIA AMÂNCIO DOS SANTOS1; CHRISTIANI CARLA CARNEIRO DOS SANTOS2; KELMA CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA3; ÂNGELA GADELHA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE3.

APRESENTADORES: GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA; ANA MARY
VIANA JORGE; AMANDA DE ALMEIDA CAMPELO; LUÍS FELIPE
VIANA CORREIA; LUIS EDUARDO CAMPOS ARAÚJO; YHANASHA
ANDRADE MOREIRA MONTEIRO MARTINS; DANIELE MARIA DE
OLIVEIRA; JOAO VITOR VIANA CORREIA.

1. HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO
LUCENA, JOAO PESSOA - PB - BRASIL; 2. HOSPITAL ESTADUAL DE
EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, JOAO
PESSOA - PB - BRASIL; 3. HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA
E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, JOÃO PESSOA - PB BRASIL.

EP387
INVESTIGAR ADEQUAÇÃO PROTEICA OFERTADA AOS
PACIENTES EM TNE E CONFRONTAR COM AS PRINCIPAIS
CAUSAS DA NÃO OTIMIZAÇÃO DA DIETA PRESCRITA

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: As Lesões por Pressão (LPP) são feridas localizadas na pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre
uma proeminência óssea em resultado da exposição prolongada à pressão, que prejudica a circulação sanguínea, favorecendo a morte celular e o consequente aparecimento da
úlcera. Objetivo: Expor acompanhamento de um paciente
com LPP infectada durante o período de internação, a fim
de intervir sobre o estado nutricional do mesmo. Métodos:
Trata-se de um estudo descritivo, relato de caso, no qual foi
realizada uma intervenção com um paciente internado em
um Hospital Público de Fortaleza – CE, no período de 7 de
março a 10 de março de 2018. Paciente F.V.C., 77 anos,
sexo masculino. Apresentava sequelas neurológicas por um
Acidente Vascular Cerebral (AVC), diabetes tipo II, prostatite,
depressão, dispneia e quadro álgico em dorso. Foi realizada
triagem de risco Malnutrition Screening Tool (MST) para
identificação de risco nutricional. Os dados antropométricos,
identificação, bioquímicos, resposta inflamatória e balanço

O paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) frequentemente encontra-se em estado hipercatabólico, devido à
resposta inflamatória exacerbada decorrente de injúria, ao
reparo tecidual e fornecimento de substratos ao sistema
imunológico, tornando a necessidade proteica maior, sendo
esta, o macronutriente mais importante para manutenção da
massa magra, porém, dificilmente suas necessidades são atingidas dentro de uma UTI. As implicações da desnutrição no
paciente crítico incluem: o aumento na duração da ventilação
mecânica; tempo de permanência em UTI; nos custos hospitalares, além de complicações sépticas e óbito. Objetivo:
Avaliar a adequação proteica da terapia nutricional enteral
(TNE) em pacientes internados em UTI, e confrontar com
os principais motivos de sua interrupção. Métodos: Estudo
transversal, realizado com todos os pacientes internados na
UTI em um hospital público de emergência e trauma em
João Pessoa-PB, no mês de Agosto a novembro de 2018.
Os dados sobre o volume prescrito versus infundido, além de
outros dados relacionados às necessidades calórico-proteicas
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dos pacientes, foram coletados diariamente, por duas nutricionistas da equipe multidisciplinar de terapia nutricional,
através das informações de volume infundido nas bombas
de infusão (Compat Ella-Nestlé), nas últimas 24 horas. As
informações foram transcritas para um software, que também
era acrescentado com a quantidade de módulo proteico que
se fazia necessário para atingir às necessidades de proteína
recomendadas para o paciente crítico. Resultados: Foi
prescrito uma média de 90,0 gramas de proteína por dia,
sendo infundido apenas 70,0 gramas, o equivalente a 78%
das necessidades proteicas calculadas. Com relação ao
confronto de motivos de interrupção da TNE, diversas causas
foram pontuadas, sendo as mais prevalentes: estase gástrica,
seguido de perda de sonda e instabilidade e complicações
clínicas. Conclusão: Nesse estudo pode-se observar que os
resultados obtidos são semelhantes aos descritos na literatura,
nos quais a maioria dos pacientes recebe uma quantidade
proteica inferior ao preconizado pelas Diretrizes de nutrição
enteral e parenteral, sendo determinado obter mais que
80% do prescrito das necessidades de proteínas. Dentre as
causas de interrupção mais frequentes está a estase gástrica,
no qual se preconiza dentro da literatura a não interrupção
abrupta, e sim, a otimização de outras condutas em protocolos clínicos, que beneficiariam os pacientes críticos com
um desfecho satisfatório.

EP388
MELHORA PRECOCE NOS PARÂMETROS HEMODINÂMICOS E ASSOCIAÇÃO COM SUCESSO NA TERAPIA
NUTRICIONAL DE PACIENTES COM CHOQUE SÉPTICO EM
VENTILAÇÃO MECÂNICA
APRESENTADORES: OELLEN STUANI FRANZOSI1; DIEGO SILVA
LEITE NUNES2; TAMIRES MEZZOMO KLANOVICZ1; SERGIO LOSS2;
ÉRICA BATASSINI2; EDUARDO EGGERS TURRA2; CASSIANO TEIXEIRA2; SÍLVIA REGINA RIOS VIEIRA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE - RS - BRASIL; 2. HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE,
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: Fornecer nutrição enteral (EN) para pacientes
em choque séptico e que estão hemodinamicamente
comprometidos ainda é uma questão para debate. Objetivo: Avaliar a associação entre parâmetros hemodinâmicos
e resultados da terapia nutricional (TN) em pacientes
com choque séptico. Métodos: Foi realizado um estudo
prospectivo em um hospital universitário terciário. Foram
incluídos consecutivamente pacientes adultos com choque
séptico internados em uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Dados de pressão arterial média (PAM), freqüência
cardíaca (FC), débito urinário (DU), lactato, escore de

moteamento (EM) (escore de 0 a 5), tempo de enchimento
capilar (TEC) e gradiente de temperatura central periférica
(GT) foram avaliados na admissão (H0), 12 horas (H1),
24 horas (H2) e 48 horas (H3). Os pacientes foram estratificados em dois grupos de acordo com os resultados da
TN [STN (sucesso): iniciar EN ≤ 48 horas e atingir ≥ 20
kcal/kg ou 11 kcal/kg de peso corporal quando obesos
na primeira semana da UTI; ou FTN (falha) quando esses
parâmetros não foram alcançados). Análises estatísticas
para amostras independentes, modelo linear generalizado
e modelo de equações de estimação generalizadas foram
realizadas. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética
em pesquisa (CEP-HCPA) sob o nº 16-0571. Resultados:
Durante um período de 12 meses 106 paciente com
choque séptico foram incluídos, 23 foram excluídos (óbito
<48 horas) e 83 foram analisados. Em H0, o SAPS 3 foi
74 ± 11, o SOFA 8 (6-10) e idade média de 64 (55-71)
anos. Em relação aos grupos de TN, 53 (63,8%) pacientes
alcançaram sucesso e 30 (36,2%) pacientes obtiveram
falha. Em H1, o grupo falha TN apresentou maior moteamento (EM 4-5), enquanto o grupo sucesso TN, ausência
ou leve moteamento (MS 0-1) [4 (13,3%) vs 1 (1 (1,9%);
(18 (60,0%) vs 43 (81,1%), p = 0,045] e maiores níveis de
lactato [(3,15 (1,77-6,77) vs 1,40 (1,0-2,32), p = 0,005].
No H1, maior GT foi observado no grupo FTN [22 (73,3%)
vs 21 (39,6%), p = 0,03] e maior frequência de pacientes
com TEC ≥ 3 segundos [21 (70,0%) vs 22 (41,5%), p =
0,013] do que no grupo STN. No H1, hiperlactatemia [RR
2,8 IC 95% (1,5,5,3), p < 0,001], GT [RR 2,6 IC 95%
(1,3,5,2), p = 0,006], TEC ≥ 3 segundos [RR 2,2 95 % IC
(1,1,4,3), p = 0,016] e EM [0-1 RR1; 4-5 RR 2,75 IC 95%
(1,53-4,95), p = 0,001] foram associados à FTN. Menor
EM foi observado no grupo de STN em H1, H2 e H3, mas
nenhuma redução do EM no grupo de FTN. Discussão: Os
resultados preliminares sugerem a associação entre melhora
precoce nos parâmetros hemodinâmicos e o sucesso na TN.
Isso poderia apoiar a recomendação de iniciar a TN após
a obtenção dos objetivos hemodinâmicos e de perfusão.
A ampliação da população do estudo é necessária para
melhor esclarecer esses resultados.

EP389
META PROTÉICA NA TERAPIA NUTRICIONAL EM UM
SETOR CRÍTICO DE EMERGÊNCIA
APRESENTADORES: FRANCISCO EDEYLLSON SOUSA SALES1;
ROBERTA ALVES LIRA2; ROBERTO MATTEUS BULCÃO DOS SANTOS2; PATRICIA NARGUIS GRUN2.

1. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL
- CE - BRASIL; 2. HOSPITAL REGIONAL NORTE- ISGH, SOBRAL CE - BRASIL.
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Introdução: O paciente crítico é comumente acometido
pela impossibilidade da alimentação oral por causas
diversas: nível de consciência alterado, desconforto respiratório e até mesmo instabilidade hemodinâmica. Esta
população específica possui uma resposta metabólica
elevada pelo aumento do estresse agudo em conjunto com
a resposta inflamatória, e leva ao avanço do gasto energético e utilização protéica, principalmente muscular, estando
assim mais suscetíveis a desfechos clínicos indesejáveis.
De acordo com a ASPEN a TN deve ter início precoce, ou
seja, entre 24 a 48 horas; a via enteral para alimentação
deve ser a primeira escolha e o mínimo de 80% da meta
protéica deve ser atingido em até 72 horas do início da
TN. Sabe-se que um setor de urgência e emergência é
rotineiro encontrar pacientes que ainda estão instáveis
clinicamente/hemodinamicamente, além da alta rotatividade entre os pacientes e leitos, tornando difícil tanto o
registro nutricional como conseguir o alcance das recomendações da Terapia Nutricional. Objetivo: Analisar o
alcance da meta protéica em pacientes em uso de Terapia
Nutricional Enteral nas unidades críticas da emergência de
Hospital Terciário do Ceará. Métodos: Foi desenvolvida
uma planilha no Microsoft Excel®, juntamente com os
dados de admissão e de triagem nutricional do paciente,
registrando a data e a hora do início da Terapia Nutricional. Com acompanhamento durante internamento no
setor, foi informado data e hora em que se atingiu a meta
calórica e protéica. Considerou-se o alcance das metas
quando a TN atingia as recomendações para proteína/
kg da ASPEN. Resultados: Durante os meses de junho de
2018 a junho de 2019, foram 326 pacientes em uso de
TNE, no total de 412 pacientes. Destes, 211 tiveram meta
protéica atingida em até 72h (65%). Os motivos para o
alcance não ser atingido foram: 46% por instabilidade
clínica/hemodinâmica; 20% por óbito; 30% por transferência interna antes de completar 72 de TN e 4% por jejum
para procedimento cirúrgico. Discussão: O fornecimento
energético-protéico inadequado, ou inexistente, pode favorecer a diminuição da barreira imunológica intestinal com
consequente translocação bacteriana, levando à disfunção
irreversível de órgãos e sistema, culminando ao óbito. A
Terapia Nutricional, conjunto de ferramentas essenciais
na assistência ao paciente crítico, impacta diretamente
na diminuição destas complicações metabólicas Assim,
conclui-se que é possível o alcance da meta protéica
conforme as recomendações de paciente crítico em uma
unidade de terapia intensiva de emergência.

EP390
MOTIVOS DE INDICAÇÃO DE SONDAS NASOENTERICAS
PARA PACIENTES DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL

APRESENTADORES: MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; CAMILA
PEREIRA DA COSTA; DANIELA DE ALENCAR DA SILVA; MARINA
GORETH SILVA DE CAMPOS; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA;
MILCA DA SILVA ALENCAR MENDONÇA; LILIAN PEREIRA DA
SILVA COSTA.

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) é indicada
para pacientes hospitalizados que estão impossibilitados ou
negam receber dieta e/ou água por via oral para suprir suas
necessidades nutricionais. A TNE tem grande importância
na evolução e melhora clínica de pacientes que apresentam
risco ou algum grau de desnutrição e estão há mais de 5 dias
sem se alimentar e não apresentam expectativa de melhora.
Objetivos: Verificar os motivos de indicação de sondas
nasoentericas para pacientes internados em uma unidade
de terapia intensiva em uso de terapia nutricional enteral.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, observacional e
longitudinal. Com amostra por conveniência composta por
pacientes com idade maior ou igual a 20 anos, de ambos os
sexos, que estavam internados em uma unidade de terapia
intensiva (UTI) realizando terapia nutricional enteral exclusiva
via sonda por um período igual ou superior a 72 horas, em
um Hospital de Ensino. Os participantes/acompanhantes
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) concordando em participar do estudo. A pesquisa foi
aceita no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) com
parecer 3.174.182. Resultados: Foram acompanhados 18
pacientes internados na UTI em uso de terapia nutricional
enteral, com média de idade de 50,72 anos e 60% da
amostra composta pelo sexo masculino. Com relação a
causa de internação na UTI, a maioria dos participantes
apresentavam complicações respiratórias e sepse (55,5%),
infecções neurológicas (16,6%), pós-operatório de neoplasias
gastrointestinais (16,6%) e agudização de doenças crônicas
(11,1%). Quanto ao estado nutricional avaliado através da
aplicação da avaliação subjetiva global (ASG), 27,8% dos
pacientes (n=5) apresentavam desnutrição grave, 33,3%
(n=6) desnutrição moderada e 38,9% (n=7) estavam bem
nutridos. Além disto, 83,3% dos participantes encontravamse em uso de ventilação mecânica orotraqueal ou traqueostomia. Discussão: Na unidade de terapia intensiva a
utilização do acesso enteral via sonda é frequente, sendo
utilizado tanto para administração de nutrição enteral, quanto
medicamentos e água. Os motivos de indicação do uso de
sondas nasoentericas são principalmente rebaixamento do
nível de consciência, uso de ventilação mecânica invasiva
ou não invasiva, desnutrição, inapetência, pós-operatórios
do trato gastrointestinal, pancreatites, doenças inflamatórias
intestinais, fistulas digestivas e neoplasias. Neste estudo,
pode-se verificar que todos os pacientes apresentavam um ou
mais motivos de indicação para a utilização de sonda para
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alimentação. Sendo estes fundamentais para início da terapia
nutricional precoce, com consequente recuperação do estado
nutricional e redução do tempo de internação na UTI.

EP391
NUTRIÇÃO ENTERAL PRECOCE E DESFECHOS CLÍNICOS
EM PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS OLINTO;
GINA ARAÚJO MARTINS FEITOSA; IZAURA ODIR LIMA GOMES
DA COSTA; JANINE MACIEL BARBOSA; ERICKA VILAR BÔTTO
TARGINO; PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA; CAMILA
MELO DE ARAÚJO.

HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: A nutrição enteral (NE) precoce é definida como
aquela que se inicia entre 24-48 horas após a entrada na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e é a recomendação
padrão para esses pacientes. Estudos têm mostrado que os
o início precoce da NE facilita a tolerância à dieta, reduz
risco de disfunção da barreira intestinal, tempo de internação
hospitalar, de ventilação mecânica, além da incidência de
infecções e mortalidade. Objetivos: Avaliar a relação do
inicio da NE precoce com desfechos clínicos em pacientes
internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Métodos:
Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada com adultos, de
ambos os sexos, admitidos na unidade de terapia intensiva de
um Hospital Universitário, no período de março a dezembro
de 2018. Foram coletadas das fichas de avaliação e acompanhamento nutricional as variáveis gênero, idade (I), data de
alta ou óbito, risco nutricional através da triagem, tolerância
da dieta, além do peso (P), altura (A) e circunferência braquial
(CB). Para a triagem foi utilizado o instrumento Nutric, para
a avaliação nutricional foram utilizados os indicadores IMC
e CB e as classificações recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde (2004) e Blackburn e Thornton (1979),
e para tolerância da dieta foi utilizado a relação de >70%
do volume prescrito versus infundido. Após a coleta, os
dados foram analisados no Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) 13.0 e para a associação das variáveis foi
utilizado o teste de Qui-Quadrado, considerando diferença
estatística quando o valor de p < 0,05. Resultados: Amostra
foi composta por 116 pacientes, sendo em sua maioria do
gênero feminino (53,4%) cuja mediana de idade foi de 46
anos (IQ 31-53). O grupo de pacientes que recebeu NE
precoce (<48h) apresentou menor mortalidade (14,3% versus
32,4%, p = 0,023). Em relação aos pacientes que iniciaram
dieta <48h, houve uma tendência à tolerância à dieta, com
infusão de >70% do volume prescrito em 72h, apesar de
não apresentar estatisticamente significante (76,9% versus

47,1%, p = 0,093). Conclusão: Os pacientes que iniciam
NE precocemente têm melhores desfechos clínicos, estando
associada à menor mortalidade, e parecem tolerar mais a
nutrição enteral, e os benefícios aparentemente superam a
probabilidade de complicações.

EP392
OCORRÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO E DE DIARREIA EM
PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA1; CAMILA PEREIRA DA COSTA2; MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS2; DANIELA
DE ALENCAR DA SILVA2; MARINA GORETH SILVA DE CAMPOS2;
LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA2; ELENISE DA SILVA MOTA2; MILCA
DA SILVA ALENCAR MENDONÇA2.

1. HUJBB/UFPA, BELEM - PA - BRASIL; 2. HUJBB, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: O sucesso da Terapia Nutricional Enteral (TNE)
depende do estado clínico do paciente. Apesar de seus
benefícios, como reduzir o tempo de internação, taxas de
complicações infecciosas, reinternações e mortalidade, a TNE
pode ser relacionada às alterações do trato gastrointestinal,
como diarreia e constipação. A diarreia é frequentemente
observada em pacientes hospitalizados, com prevalência
entre 2% e 68%, sendo esse valor aumentado para até 95%
em pacientes críticos. Em relação à constipação, apesar
de ser um problema frequente em UTI, é constantemente
negligenciada. A equipe multiprofissional, normalmente,
reage mais rapidamente à diarreia, que é geralmente mais
óbvia do que a constipação, muitas vezes menos aparente.
Objetivo: Identificar a ocorrência de constipação e de diarreia em pacientes em terapia nutricional enteral internados
em uma unidade de terapia intensiva. Métodos: Trata-se de
um estudo observacional, longitudinal, descritivo, realizado
em uma unidade de terapia intensiva. Os pacientes foram
selecionados por conveniência ao longo de quatro meses de
coleta de dados, incluindo pacientes com idade maior ou
igual a 20 anos, de ambos os sexos, que estavam em terapia
nutricional enteral exclusiva por um período mínimo de 72
horas. Foram coletadas informações referentes à ocorrência
de diarreia, caracterizada como três ou mais evacuações
líquidas no período de 24h, e à constipação intestinal, caracterizada por menos de uma evacuação no período de três
dias. A coleta de dados foi realizada durante quatro meses.
A pesquisa teve aprovação do CEP do hospital, parecer
nº 3.174.182. Resultados: Foram coletados dados de 20
pacientes, com um tempo médio de acompanhamento de 02
semanas. Foi identificado um total de 19 episódios de constipação e 17 episódios de diarreia. Discussão: Ao contrário
do que a maioria dos estudos evidencia, a constipação teve
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maior prevalência quando comparada à diarreia no estudo
atual. A constipação tem bastante relevância em pacientes
gravemente doentes por ser associada a maior tempo de
permanência hospitalar, aumento da mortalidade, intolerância à nutrição enteral, distensão abdominal, falhas no
desmame da ventilação mecânica, obstrução, perfuração
intestinal e pneumonia por aspiração. Além disso, a diarreia obteve também alta prevalência e é uma complicação
importante por trazer prejuízos como a desidratação, equilíbrio eletrolítico prejudicado, lesões por pressão, além de
aumentar a carga de cuidados de enfermagem e causar a
descontinuação da nutrição enteral. Dessa forma, se faz
importante a identificação de complicações gastrointestinais,
principalmente daquelas pouco reconhecidas, para uma
adequada terapia nutricional.

EP393
OTIMIZAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA APÓS
IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE SUPORTE NUTRICIONAL DIRECIONADO POR INDICADORES DE QUALIDADE
APRESENTADORES: LUANA PIRES TATIT1; PAULA APARECIDA
DE AMORIM CARVALHO2; LETÍCIA GUERSONI SILVEIRA ALVES3;
MARINA CAMPOS RUSSO4; LAURA FANTAZZINI GRANDISOLI5;
ANDREA MARIA CORDEIRO VENTURA5; NÁGILA RAQUEL TEIXEIRA
DAMASCENO5.

1. INSTITUTO DA CRIANÇA (ICR-HCFMUSP), SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CARMINO CARICCHIO, SÃO
PAULO - SP - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
(UNIFESP), SÃO PAULO - SP - BRASIL; 4. HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS,
SÃO PAULO - SP - BRASIL; 5. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HU-USP), SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A nutrição enteral é comumente utilizada nas
Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas (UTIP) devido maior
risco nutricional e gravidade da população. A otimização
da assistência nutricional visa favorecer a recuperação do
paciente e a redução de complicações. Grande sucesso vem
sendo obtido em práticas hospitalares guiadas por protocolos
de Terapia Nutricional envolvendo equipe multidisciplinar, e
a utilização de Indicadores de Qualidade (IQ) torna possível
a avaliação da assistência oferecida. Objetivos: Avaliar a
qualidade da Terapia Nutricional Enteral (TNE) de uma UTIP,
após estabelecimento de protocolo de assistência nutricional
baseado em evidências, por meio de IQs. Métodos: Estudo
transversal observacional, realizado na UTIP de um Hospital
Universitário em São Paulo. Foram incluídos pacientes de
ambos os sexos, de 1 mês a 14 anos e 11 meses de idade,
em Terapia Nutricional Enteral (TNE) exclusiva por pelo

menos 72 horas. Entre agosto e dezembro de 2017 foram
aplicados os indicadores propostos pela International Life
Sciences Institute (ILSI) que avaliaram o período de jejum
antes e durante o período de TNE, a adequação do volume
infundido em relação ao prescrito, a frequência de pacientes
que atingiram as metas nutricionais em 72h e a frequência de
pacientes com administração adequada de energia e proteína
durante o período de TNE. A partir dos resultados obtidos
foi implantado um Protocolo de Assistência Nutricional e os
mesmos indicadores foram novamente aplicados no período
de julho a dezembro de 2018. Avaliou-se também o número
e motivo das pausas na TNE. As análises estatísticas foram
realizadas utilizando-se o software SPSS v.17 (p<0,05).
Resultados: Foram incluídos 47 indivíduos em 2017 e 52
em 2018. Após a implementação do protocolo, observou-se
maior percentual de adequação energética e proteica entre
lactentes de 1 a 6 meses (maioria da amostra). As pausas
consideradas evitáveis reduziram de 38,8% para 17,3% e o
total de pausas evitáveis por causas respiratórias reduziu de
44% para 6,4%. Houve melhora em todos os indicadores
aplicados, exceto dois, que, no entanto ainda mantiveramse na meta. Somente os indicadores de progressão da dieta
(pacientes que atingiram as necessidades nutricionais em
72h) não atingiram a meta proposta (100%). Discussão: A
protocolização dos processos após avaliação dos resultados
dos IQs em 2017 permitiu melhorias em diversos parâmetros,
sendo mais expressivas aquelas obtidas nos processos em
que houve discussão intensa com a equipe multiprofissional,
apontando a importância de que os protocolos sejam, com
frequência, discutidos e reavaliados em equipe para melhor
adaptar-se à realidade da unidade de cuidado. Os processos
necessários para atingir as metas nutricionais em 72h foram
rediscutidos e os resultados devem ser reavaliados futuramente. Treinamento e atualização constante dos profissionais envolvidos são necessários para obtenção de melhores
resultados na assistência nutricional.

EP394
PERCENTUAL E TEMPO DE PERMANÊNCIA DE PACIENTES
EM JEJUM ADMITIDOS EM UNIDADES CRÍTICAS DE
INTERNAÇÃO EM UM HOSPITAL PRIVADO NA CIDADE
DE CASCAVEL PR
APRESENTADORES: FERNANDA INES OLDONI; JESSICA MENIN
NEIA DOS SANTOS; THAIS CRISTINA DA SILVA FRANK; MICHELLE
VARASCHIM GARCIA.

HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL, CASCAVEL - PR - BRASIL.
Introdução: Em pacientes internados nas unidades críticas,
a depleção nutricional é frequente, visto que a resposta
metabólica ao estresse promove intenso catabolismo proteico
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para reparo de tecidos lesados e fornecimento de energia.
A depleção nutricional prejudica a resposta imunológica,
compromete o processo de cicatrização, altera a composição
corporal e a função dos órgãos, assim como ocasiona outras
consequências que levam à maior probabilidade de ocorrência de infecções e úlceras de pressão, assim como maior
risco de morbidade e mortalidade. Objetivos: Identificar o
tempo de permanência em jejum dos pacientes admitidos
nas unidades críticas de internação na instituição. Métodos:
Estudo prospectivo realizado em instituição privada de
Cascavel – PR, no período de outubro a Dezembro de 2018 e
Janeiro a Março de 2019. Estavam incluídos no estudo todos
os pacientes admitidos nas unidades críticas da instituição
sendo elas UTI adulto, UTI Neonatal e Unidade coronariana.
Os demais pacientes internados na instituição foram excluídos
do estudo. Os dados foram tabulados em planilha do excel
com o auxilio do mapa de dietas onde constava o nome
do paciente bem como a data de admissão na unidade e
qual o tipo de dieta prescrita ao mesmo incluindo jejum. A
partir disso, era realizada uma busca ativa do motivo do
jejum do paciente e classificado como pós-operatório e ou
instabilidade hemodinâmica e em que momento a dieta foi
liberada podendo ser ela via oral, enteral ou parenteral,
além disso, o tempo de permanência em jejum também foi
tabulado. Conforme protocolo interno o tempo tolerável de
permanência em jejum após admissão nas unidades é de
no máximo 48 horas. Resultados: Durante o período do
estudo foram admitidos nas unidades criticas 737 pacientes
dos quais todos participaram do estudo. No mês de Outubro
apenas 14% dos pacientes permaneceram por algum período
em jejum, em Novembro 18%, Dezembro somou-se 13%,
Janeiro 15%, Fevereiro 32% e em Março esse valor ficou
em 18% dos pacientes que permaneceram em jejum. Nestes
meses a média de tempo que os mesmos permaneceram
em jejum não ultrapassou 24 horas, sendo considerado
pacientes com instabilidade hemodinâmica e pacientes em
pós operatório o que impossibilita realimentar o paciente
precocemente. Conclusão: Conforme protocolo os pacientes
admitidos nas unidades criticas não permanecem, em média,
mais de 48 horas sem serem nutridos independentemente
da via de administração. O que fica claro no estudo é que
os pacientes que não são alimentados nas primeiras horas
após admissão, são pacientes em que seu estado geral
impossibilita o mesmo de alimentar-se.

EP395
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES INTERNADOS EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL DE UM HOSPITAL DE
ENSINO
APRESENTADORES: FRANCISCO EDEYLLSON SOUSA SALES1;
GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA1; EDNA DA SILVA ABREU1; GABRIEL

GIRÃO MENDONÇA ANSELMO2; LIA ALBUQUERQUE MENDES1;
TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA1; KELLE MARIA TOMAIS
PARENTE1; ÉLCIA MARIA MENDES PORTELA1.

1. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL
- CE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN), definida como o
conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção
ou recuperação do estado nutricional do paciente, é dividida em dois tipos: terapia nutricional enteral (TNE), que
é o conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente
por meio de nutrição enteral (NE) e a terapia nutricional
parenteral (TNP), que é o conjunto de procedimentos
terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado
nutricional do paciente por meio de nutrição parenteral
(NP). Objetivo: Identificar os perfis clínicos encontrados em
pacientes submetidos à terapia nutricional NE e NP, internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital
de ensino. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo
de caráter descritivo e abordagem quantitativa. As informações foram coletadas do banco de dados da Comissão de
Nutrição Enteral e Parenteral de um hospital de ensino na
zona norte do estado do Ceará, no período de janeiro de
2019 a maio de 2019. Os resultados foram apresentados
em gráficos constituídos no Excel 2013. Resultados: As
doenças de base apresentadas foram agrupadas em seis
grupos: doenças neurológicas (Acidente Vascular Encefálico, Traumatismo crânio encefálico, Hidrocefalia, Tumor
Cerebral, Convulsões/Epilepsia); Doenças cardiovasculares
(Hipertensão Arterial, Cardiopatias); Distúrbios Gastrointestinais (Hemorragia Gástrica, Abdômen Agudo, Úlceras,
Tumor Gástricos); Doenças Respiratórias (Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica, Pneumonia, Derrame Pleural); Traumas
(Ferimentos por Arma de Fogo, Abdominal, Torácico, Face,
Politraumatismo) Outras Doenças: (Neoplasias, Cirurgias,
Doenças Infecciosas, Doenças Renais, Doenças Hematológicas, Intoxicações, Distúrbios Metabólicos). Sendo assim a
amostra do estudo foi composta por 275 pacientes. Onde o
tipo de doença mais prevalente foi as doenças neurológicas
59,64%, segundo foi outros tipos de doenças 14,55%,
Traumas 13,45%, Distúrbios Respiratórios 5,82%, Distúrbios Gastrointestinais 4,36%, e Doenças Cardiovasculares
2,18%. Discussão: A partir dos resultados obtidos, pode-se
notar que as doenças neurológicas foram as que mais utilizaram a TN, depois vem os outros tipos de doenças onde
às neoplasias são predominantes e em seguida os traumas.
Com este contexto, podemos destacar a importância de se
iniciar uma TN adequada para cada patologia de base,
proporcionando um melhor conforto para os pacientes.
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EP396
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A SUPORTE DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
E PARENTERAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA1; FRANCISCO
EDEYLLSON SOUSA SALES2; LIA ALBUQUERQUE MENDES2; EDNA
DA SILVA ABREU2; TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA2; FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA2; KELLE MARIA TOMAIS
PARENTE2; ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA LINHARES2.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, SOBRAL-CE - CE
- BRASIL; 2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, SOBRAL
- CE - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional (TN) é um suporte
fundamental para a promoção de saúde sendo está a
base de toda a recuperação nutritiva do indivíduo, além
de possuir efeitos benéficos junto a recuperação do estado
nutricional e redução do estresse e para a manutenção do
sistema imune. Para isso é fundamental que essa conduta
seja adotada de forma precoce nas primeiras 24 horas da
internação hospitalar quando o profissional já tenha reconhecido o histórico de saúde com as suas comorbidades,
possibilidades das vias de ingestão e o histórico do paciente.
Objetivo: Constatar o perfil clínico de pacientes pediátricos
em uso de terapia nutricional enteral e parenteral. Métodos:
Trata-se de um estudo retrospectivo de caráter descritivo e
abordagem quantitativa, os dados foram coletados de um
banco de dados da comissão de terapia nutricional enteral
e parenteral de um hospital de ensino do Ceará. O período
dos dados analisados foram de janeiro a maio de 2019.
Resultados: Este trabalho contou com uma amostra total
de 60 pacientes que fizeram uso de terapia nutricional do
tipo enteral e parenteral. Com base neste estudo foi possível
agrupar as principais doenças de base em três grupos sendo
elas: Doenças neurológicas (encefalopatias, traumatismo
craniano, convulsões e hidrocefalia, microcefalia, epilepsia,
doença do neurônio motor, síndrome guillain-barré, hipertensão intracraniana, obstrução de DVP, atrofia muscular
espinhal (AME), paralisia cerebral, isquemia cerebral), já
as doenças de ordem respiratória (Asfixia, pneumonia,
anoxia neonatal, bronquite viral aguda, asma), entre as
demais doenças destacamos (Calaza, ferimentos por arma
de fogo, poli trauma, alergia a proteína do leite de vaca
(APLV), anemia, prematuridade). Vale destacar que os
casos de doenças neurológicas estiveram entre os grupos
de maior prevalência com 61,36% dos casos, já as doenças
associadas a via respiratória estiveram em segundo lugar
com 34, 01% seguido por todas as outras doenças identificadas totalizando 4,54%. Discussão: De acordo com
os resultados obtidos, verificou-se que as doenças neurológicas utilizam mais as vias enterais de alimentação, em

seguida vem às doenças respiratórias e as outras doenças.
Conhecendo o perfil clínico dos pacientes atendidos pelo
hospital, pode-se elabora um protocolo clínico para o
suporte dietoterápico de patologias clínicas específicas em
crianças, ofertando uma Terapia nutricional com qualidade.
Palavras - Chave: Perfil clínico; Terapia nutricional; Enteral
e Parenteral.

EP397
PERFIL DE PACIENTES DE UMA UTI ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA E SEU ESTADO NUTRICIONAL
APRESENTADORES: JAQUELINE BORGES; MARIANA DOS SANTOS MURRA.

HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS - SP - BRASIL.
Introdução: O câncer pediátrico é a principal causa de
morte por doença em menores de 15 anos. As bases de
tratamento se estruturam nos princípios da quimioterapia,
cirurgia e radioterapia, os quais podem apresentar efeitos
colaterais.1 O risco de morte se eleva por comprometimento
de funções orgânicas, ocasionando agravos agudos, os
quais podem necessitar de suporte intensivo.2 O paciente
oncológico grave apresenta uma situação de risco nutricional, por estarem na maioria das vezes em estado catabólico, levando a uma perda de massa muscular. O inadequado estado nutricional agrava o comprometimento da
imunidade, reduz a tolerância aos tratamentos, piorando a
recuperação clínica perante os procedimentos invasivos.3 A
avaliação do estado nutricional, bem como o conhecimento
do contexto em que o paciente está inserido é ponto fundamental na abordagem terapêutica, uma vez que a oferta
nutricional adequada, apesar de necessária, é um grande
desafio.4 Intervenções como ventilação mecânica, paralisia
e sedação podem afetar as necessidades energéticas.5 Dessa
forma, torna-se importante conhecer o perfil do paciente
crítico em uma UTI pediátrica para qualificar os cuidados
nutricionais. Objetivos: Identificar o perfil nutricional do
paciente oncológico em uma UTI pediátrica. Métodos:
Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, realizado a
partir da coleta de dados da plataforma RedCap, que são
preenchidos diariamente pela equipe durante a internação
desses pacientes. Dados sociodemográficos, relacionados
ao tratamento nutricional e a terapia nutricional foram
descritos e analisados quantitativamente. Resultado: Foram
analisados dados de 52 pacientes, internados de janeiro
a junho de 2019. O sexo predominante foi o masculino
(59,6%) e a média de idade de 9 anos. O motivo da internação mais comum foi clínico (51,9%) e os tipos de tumores
prevalentes foram tumores sólidos (45,1%), seguidos de
hematológicos (35,3%) e sistema nervoso central (19,6%).
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No diagnóstico nutricional, a prevalência foi de eutrofia
(69,2%), assim como na adequação da circunferência do
braço. A maioria dos pacientes não usou drogas vasoativas
e sedação (78.8% e 69%, respectivamente). A via de dieta
prevalente foi a enteral (58,4%), seguida da oral (44.7%).
As adequações de infusões de dietas enterais e parenterais,
quando utilizadas, foram superiores a 80%, assim como a
adequação proteica. O tempo predominante para o alcance
do VET foi superior a 4 dias. Discussão: Visto que a literatura preconiza como adequado o alcance de volume da
dieta infundida de, pelo menos, 80% da meta proposta6,
podemos concluir que foi garantido os benefícios da terapia
nutricional, tornando necessário qualificar cada vez mais
os cuidados nutricionais em UTI para melhores resultados,
porém o tempo para atingir as necessidades deste paciente
pediátrico ainda esta aquém da sua realidade. Por isso,
novos métodos para otimizar o tempo para o fornecimento
das necessidades totais precisam ser elaborados.

EP398
PERFIL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM USO DE
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: MARILENE DE SOUZA FERREIRA1; ANDRÉIA
GOMES LEITE1; REGINA CÉLIA SILVEIRA SIRIO1; DANIELA CORREA
FERREIRA2; CAMILA SILVA PEREIRA3; ELOISA HELENA MEDEIROS
CUNHA3; NAYLÊ COSTA FROTA MONTEIRO3.

1. HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL; 3. HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, GOVERNADOR
VALADARES - MG - BRASIL.
Introdução: Avaliação Nutricional tem um papel relevante
na terapia nutricional (TN) para identificar e tratar os
pacientes em risco nutricional e desnutridos, diminuindo
as complicações pós-operatórias, tempo de internação,
mortalidade e manter ou recuperar o estado nutricional
do paciente. Dentre as opções da terapia nutricional, a
via preferencial é oral, seguida da enteral e parenteral. A
análise do perfil dos pacientes em TN é importante, com a
finalidade de oferecer dados que permitam melhor assistência à saúde, dando uma atenção especial aos efeitos
da terapia, ao prognóstico e aos fatores de riscos. Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes internados em um
Hospital Público de Governador Valadares-MG em uso de
terapia nutricional enteral. Métodos: Estudo observacional,
transversal de caráter descritivo, com pacientes internados
em um hospital de Governador Valadares/MG. A coleta
de dados foi por meio das fichas de avaliação nutricional,
os dados foram coletados de pacientes de ambos os

sexos, adultos e idosos num período de janeiro a julho
de 2019. Resultados: Foram avaliados 368 pacientes,
sendo 192 (52,17%) masculino e 176 (47,83%) feminino.
Destes 114 (30,98%) com idade de 20 a 60 anos e 254
(60,02%) acima de 60 anos. Os diagnósticos com maior
frequência estavam relacionados as doenças neurológicas 158 (42,93%), com maior prevalência o acidente
vascular encefálico isquêmico e hemorrágico, seguido de
traumatismo crânio encefálico, as doenças respiratórias
com 46 (12,50%) sendo pneumonia com maior destaque
36 (9,78%) e traumas ortopédicos 41 (11,14%). Dentre
as vias de TN, a mais prevalente foi SNE 334 (90,76%),
seguida da via oral com 29 (7,88%). E o principal produto
utilizado foi normocalórico e normoproteico. Conclusão:
Concluiu-se que a maior parte da população que recebeu
terapia nutricional enteral pertencia à faixa etária de idosos,
do sexo masculino, e houve predominância das doenças
neurológicas decorrentes de acidente vascular encefálico e
traumatismo crânio encefálico. A doença de base exerce
grande influência sobre a via de administração a ser
utilizada. Dar ênfase ao acompanhamento dos pacientes
em uso de TN, tem como objetivo evitar a desnutrição e
contribuir para manutenção e/ ou recuperação do estado
nutricional. Os dados apresentados neste estudo realizado
podem contribuir para garantir a efetividade da TN. É de
suma importância o preenchimento correto das fichas de
avaliação, contribuindo para o enriquecimento de novos
estudos.

EP399
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES CRÍTICOS EM USO
DE TERAPIA NUTRICIONAL DE UM HOSPITAL ESCOLA.
APRESENTADORES: ANNE EMANUELLE RAMOS DE CARVALHO;
PALOMA EGÍDIO ANDRADE DE SOUSA; CAMILA MELO DE ARAÚJO; ERICKA VILAR BÔTTO TARGINO; JANINE MACIEL BARBOSA;
GINA ARAÚJO MARTINS FEITOSA; IZAURA ODIR LIMA GOMES
DA COSTA; EDCLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS OLINTO.

HULW/UFPB, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: O estado nutricional (EN) em paciente crítico
tende a se deteriorar mais rapidamente, cursando com
depleção grave de massa magra decorrente de processo
inflamatório intenso, tendo correlação ao desfecho clínico
e servindo como ferramenta útil para indicar quando se
deve instituir terapia nutricional e qual tipo mais apropriado para a condição clínica do paciente. Objetivo:
Avaliar e analisar o EN em pacientes em terapia nutricional
internados em unidade de terapia intensiva. Materiais e
Métodos: Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada com
adultos, de ambos os sexos, admitidos na unidade de
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terapia intensiva de um Hospital Universitário, no período
de março a dezembro de 2018. Foram coletados dados
quanto ao gênero, idade, tempo de internação, início de
dieta, via de administração, peso, altura, circunferência
do braço. Após coleta, os dados foram tabulados em
planilhas do Software Microsoft Excel e posteriormente
analisados pelo Statistical Package for the Social Sciences /
SPSS versão 13.0, sendo usado para diferença estatística,
quando valor <0,05, o teste Qui-Quadrado. A avaliação
foi feita pelo IMC e CB, e as classificações recomendadas
pela Organização Mundial de Saúde (2004) e Blackburn
e Thornton (1979). Resultados: Foram avaliados 116
pacientes, sendo em sua maioria do gênero feminino
(53,4%) cuja mediana de idade foi de 46 anos (IQ 31-53),
com tempo de internação médio de 10,91 dias. Em relação
ao início da dieta, a maioria iniciou em menos de 48h
(67,2%). Quanto as vias da terapia nutricional, 51,7%
receberam alimentação por via oral, 28,4% dieta enteral,
1,7% de terapia parenteral e 11,2% sendo via mista. Em
relação à CB, 73% apresentaram algum grau de desnutrição, 21,6% eutrofia, e 5,4% excesso de peso. Quanto
ao IMC, 17,4% apresentaram desnutrição, 43,5% eutrofia
e 39,1% sobrepeso. Considerando o peso estimado para
avaliação, argumenta-se a disparidade nos diagnósticos
pelos parâmetros supracitados. Comparando-se a frequência de desnutrição pela CB e IMC, observou-se 4,2
vezes maior frequência de desnutrição pela CB do que pelo
índice IMC. Conclusão: Observamos presença elevada
de desnutrição, de acordo com os dois parâmetros de
avaliação, mas, sobretudo pela CB, reforçando assim a
importância da avaliação nutricional em pacientes críticos
para estimar o risco de mortalidade e morbidade da
desnutrição; de modo a identificar individualmente suas
causas e consequências, com indicação e intervenção
mais precisa daqueles pacientes com maior possibilidade
de se beneficiar-se do suporte nutricional.

EP400
PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS
AO USO DE DROGAS ANDROGÊNICAS AUXILIAR AO
DESMAME VENTILATÓRIO
APRESENTADORES: VITOR TAKASHIBA1; MIRIAN COZER2; JULIANA SEGER LINK3; MIRIAN CARLA BORTOLAMEDI3; PAULO CEZAR
NUNES FORTES4.

1. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE,
FRANCISCO BELTRÃO - PE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE PARANAENSE, FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL; 3. HOSPITAL REGIONAL
DO SUDOESTE DO PARANÁ, FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL;
4. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE,
FRANCISCO BELTRÃO - PR - BRASIL.

Introdução: A redução da função diafragmática consequente
da ventilação mecânica (VM) pode reduzir a capacidade
muscular pulmonar, associado ao possível enfraquecimento
da musculatura respiratória causado pela VM, ainda existe a
perda de massa magra generalizada como efeito adverso de
qualquer internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)
(PINHEIRO, CHRISTOFOLETTI, 2012). Objetivo: Identificar
o perfil nutricional de pacientes submetidos ao uso de drogas
androgênicas auxiliar ao desmame ventilatório. Métodos:
Caracteriza-se como um estudo do tipo caso-controle, realizado nas dependências de um hospital público, no período
de 2011 a 2016 com análise de prontuários de pacientes
internados na UTI. A pesquisa possui aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa sob no. 2.087.099. Os prontuários
selecionados para serem avaliados eram de pacientes que
possuíam desmame ventilatório difícil e que por critério
médico, como medida terapêutica recebeu administração
de Decanoato de Nandrolona (DN) de 50mg via intramuscular, uma ou duas doses (com intervalo de 15 dias). Para o
estudo foram analisados: sexo, idade, peso estimado, altura
estimada, índice de massa corpórea (IMC) estimado, período
que ficou internado na UTI, dias com nutrição e desfecho.
Resultados: Foram submetidos a análise 22 pacientes, 11
que sofreram ação da droga (grupo DN) e 11 controles
(grupo GC), com tempo de internação de 66 (± 19) para
o DN e 39 (± 13) dias para GC. Idade média do grupo
DN foi de 70 (± 6) anos e grupo GC 68 (± 11) anos. O
peso e altura média estimada foram 72 (± 17) kg e 62 (±
21) kg e 165 (± 11) e 166 (± 9) cm, para o grupo DN e
GC respectivamente. IMC médio de 26,6 (± 4,4) para o
grupo DN e 24,8 (± 4) Kg/m2 para GC. 86% dos pacientes
avaliados neste estudo eram idosos. Os participantes da
pesquisa enquadrados no grupo DN permaneceram 55
(± 17) dias em nutrição, ou seja, recebendo dieta, e o
GC 32 (± 11) dias (p=0,0078). Em relação ao desfecho,
ambos os grupos apresentaram no fim do estudo uma
mortalidade de 45% (5 óbitos), foi observado que o grupo
DN teve dois óbitos no período de 30 a 60 dias e 3 óbitos
no período de mais de 60 dias. Já o grupo controle teve
todos seus cinco óbitos ocorrendo no período de 30 a 60
dias. Estes dado indicam um aumento na sobrevida dos
pacientes que utilizaram o DN. Conclusão: Com base nos
achados verifica-se um perfil de pacientes na sua grande
maioria idosos com IMC médio classificado em eutrofia
(LIPSCHITZ,1994), para ambos os grupos. Os dados que
apresentaram diferença estatística, são reflexos do aumento
do tempo de internamento nos pacientes que utilizaram o
DN, um aumento do aporte nutricional é recomendado,
podendo aumentar a massa magra e auxiliar na melhora
da função muscular respiratória (FERNANDES, BEZERRA,
2006). Infere-se que o uso de DN, aumentou a sobrevida
sem alterar a mortalidade, permitindo maior tempo de
intervenção e possibilidade de recuperação.
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EP401
PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO E PRINCIPAIS DESFECHOS CLÍNICOS RELACIONADOS À INADEQUAÇÃO
PROTEICO CALÓRICA EM PACIENTES EM NUTRIÇÃO
ENTERAL VÍTIMAS DE TRAUMA INTERNADOS EM UMA
UTI.
APRESENTADORES: CAROLINE SAN SEVERINO TEIXEIRA; ALDUIR
BENTO; HERMANA NEIVA MARTINS.

FHEMIG - HOSPITAL JOÃO XXIII, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional (TN) tem como objetivo
fornecer nutrição adequada, prevenir deficiências, atenuar
a perda de massa magra, evitar complicações e melhorar
desfechos clínicos. O paciente crítico está associado a um
estado de estresse catabólico e a uma resposta inflamatória sistêmica, que pode levar ao aumento da morbidade
infecciosa, disfunção múltipla de órgãos, hospitalização
prolongada e taxa de mortalidade. Objetivos: Verificar a
adequação do aporte calórico e proteico em relação às
necessidades calculadas, taxa de desnutrição e principais
desfechos clínicos nos pacientes internados na UTI. Métodos:
Foi verificado o volume diário de dieta infundida do 1º até o
20º dia, alta ou óbito, e desfechos clínicos: tempo de ventilação mecânica, permanência na UTI e desnutrição. Para o
cálculo da adequação calórica preconizou-se 25kcal/kg peso
corporal, e para obesos 22kcal/kg de peso ideal máximo; a
proteína foi variável, de acordo com a patologia. A desnutrição foi avaliada de acordo com espessura do músculo
adutor polegar (EMAP), medida a cada 7 dias e utilizada a
referência de Bragagnolo (2009). Avaliou-se a adequação
com base nas necessidades calculadas comparadas com a
média de valores administrados, considerando adequado
um percentual de 80%. Utilizou-se o programa EPI INFO
7.2.0.1 para análise estatistica e o projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Resultados:
Foram avaliados 124 pacientes, maioria do sexo masculino
(70%) e adultos (61,3%), vítimas de politrauma (27,4%).
Apesar dos valores de EMAP não identificarem desnutrição, a
variação das medidas identificou que inadequação proteica
levou a uma maior perda de medidas (p0,04) que a inadequação calórica (p0,08). A inadequação ocorreu nos níveis
mais graves da doença, e os pacientes com ingestão calórica inadequada apresentaram maior risco de mortalidade
(RR1,93; p0,04) e desnutrição (RR2,05; p0,05) no APACHE
>23. Os pacientes com inadequação proteica apresentaram
maior risco de mortalidade no APACHE >23 (RR1,91; p0,04)
e desnutrição no APACHE 15-23 (RR1,99; p0,04) e >23
(RR1,88; p0,03). Discussão: Estudos mostram que pacientes
críticos recebem aporte nutricional inferior às necessidades
nutricionais e que o estado nutricional frequentemente se

torna comprometido devido a fatores intrínsecos à fase aguda
da doença e iatrogênicos, que atuam como barreira para
administração da TN. Como fatores limitantes da adequada
infusão, estudos destacam motivos relacionados a complicações gastrointestinais, clínicas e jejum para procedimentos.
Outros demonstram que a hipoalimentação permissiva
(60-70%) pode estar associada a menor mortalidade. Sugerese que estudos futuros avaliem os fatores que influenciam
diretamente a aderência à dieta prescrita e sua relação com
desfechos clínicos, para a elaboração de protocolos específicos, com objetivo de uniformizar a conduta dos profissionais
e aumentar a segurança do cuidado com o paciente crítico.

EP402
PREVALÊNCIA DE DIARREIA SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA
DE PACIENTES CRÍTICOS EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: HELÂNIA VIRGINIA DANTAS DOS SANTOS.

HU UNIVASF, PETROLINA - PE - BRASIL.
Introdução: Nos pacientes críticos em uso de terapia nutricional enteral a diarreia é uma das complicações gastrointestinais mais prevalentes com uma frequência reportada na
literatura que varia entre 15% e 38%, sendo fundamental
a utilização de indicadores e protocolos de investigação
e manejo da diarreia nos pacientes em terapia nutricional
enteral. Objetivo: Avaliar a associação da prevalência de
diarreia segundo a faixa etária de pacientes críticos em uso de
terapia nutricional enteral. Métodos: Estudo observacional
retrospectivo, analítico, realizado entre janeiro e dezembro
de 2017, com pacientes adultos e idosos, a partir de 18
anos, de ambos os sexos, em uso de terapia nutricional
enteral, por pelo menos 72h, internados na unidade de
terapia intensiva de um hospital universitário. Foi considerado como diarreia os pacientes que apresentaram aumento
do conteúdo de água fecal, com consequente aumento no
número de evacuações (três vezes ou mais em 24h). Para a
análise dos dados utilizou-se o programa estatístico Statistical
Package for Social Sciences versão 20.0 e foi considerado
significante, p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 188
pacientes com idade média de 48,2 ± 19,4 anos (18 – 92
anos), do sexo masculino (71,3%), com diagnóstico de
internação por trauma (46,3%), e com prevalência de diarreia de 25%. Ao analisar a associação da faixa etária com
a prevalência de diarreia foi observado que os pacientes
adultos (20%) apresentaram menor percentual em relação
aos idosos (35%), diferença significante estatisticamente (p
< 0,046). Discussão: A prevalência de diarreia observada é
semelhante a encontrada em outros estudos, porém superior
à meta proposta pelo indicador de qualidade (<10%). Este
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estudo observou uma associação relevante da faixa etária
com a prevalência de diarreia, que aumentou com o avançar
da idade, demonstrando a necessidade da criação de diretrizes com intervenções nutricionais individualizadas para a
população idosa, a fim de promover o sucesso da terapia
nutricional enteral. Conclusão: A faixa etária pode influenciar
a presença de episódios diarreicos em pacientes em uso de
terapia nutricional enteral na unidade de terapia intensiva e
a idade do paciente crítico deve ser avaliada no momento
da definição da conduta nutricional, bem como durante o
seu monitoramento.

EP403
PREVALÊNCIA DE PERDA DE PESO INFERIOR A 10% NOS
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UM HOSPITAL
PÚBLICO DE SÃO PAULO
APRESENTADORES: GLAUCIA AMARAL SANTANA; TATIANA
SCACCHETTI.

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é uma condição ainda abrangente no ambiente hospitalar, podendo acometer até 60%
dos pacientes internados, e pode estar está relacionada com
piores desfechos. Neste contexto, a avaliação nutricional é
de extrema importância, sendo o monitoramento da perda
de peso uma ferramenta que possibilita direcionar a melhor
estratégia de manutenção e recuperação do estado nutricional e clínico do paciente. Objetivo: Avaliar a prevalência
de perda de peso inferior a 10% nos pacientes críticos
internados em um hospital público de São Paulo. Métodos:
Trata-se de um estudo retrospectivo realizado no período de
Maio de 2018 a Maio de 2019. Foram avaliados pacientes
de ambos os sexos internados em unidade de terapia intensiva
(UTI) por mais de 7 dias e realizado aferição de peso corporal
no momento da admissão e da alta da UTI. Foram excluídos
da amostra pacientes em cuidados paliativos, edemaciados
e com permanência na UTI inferior a 7 dias. Resultados
e Discussão: Foram avaliados 126 pacientes a fim de
analisar a perda de peso durante o período de internação
na UTI. Verificou-se que no período avaliado, 5 pacientes
apresentaram perda de peso superior a 10% (1 paciente
em maio; 1 em junho, 1 em setembro e 2 em dezembro de
2018), representando, no total da amostra 4% da população
estudada. Dentre as intercorrências apresentadas estão:
intolerância a dieta via oral, internação prolongada, piora
de quadro clinico, intolerância a terapia nutricional enteral
(TNE), instabilidade hemodinâmica, distensão abdominal e
diarreia. Nos demais meses, nenhum paciente apresentou
perda de peso superior a 10%. Dentre as estratégias para

manutenção ou recuperação do peso, foram utilizados suplementos hipercalóricos e hiperproteicos via oral e indicado
TNE ou TNP se necessário. Todos os pacientes avaliados
receberam avaliação nutricional inicial em até 24 horas e
monitoramento nutricional em até 96 horas, com avaliação
diária de intercorrências gastrointestinais, acompanhamento
individualizado com EMTN via telemedicina e reuniões
multiprofissionais para melhor avaliação. A prevalência
de pacientes com perda inferior a 10% durante o período
avaliado foi de 96%. Conclusão: Verificou-se que dentre a
prevalência de pacientes com perda superior a 10%, 2,4%
da amostra apresentou piora clinica e hemodinâmica,
impossibilitando a terapia nutricional e 1,6% apresentou
perda de peso apesar da intervenção nutricional aplicada,
evidenciando a importância do acompanhamento nutricional
e aplicação de estratégias baseadas em diretrizes e guidelines
atualizados, e a monitorização do indicador como ferramenta
para direcionar planos de ações nestas situações, reforçando
os benefícios do compartilhamento de ideias e do papel do
nutricionista na equipe multiprofissional.

EP404
PREVALÊNCIA E DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES CARDIOLÓGICOS
DE UM HOSPITAL DA REDE PRIVADA DE MACEIÓ
APRESENTADORES: MEIRYELLEN DA SILVA CORREIA1; NARITHANIA DE SOUZA COSTA1; JANIEL NOGUEIRA DE SOUZA1; TATHYANA DO NASCIMENTO BARROS OLIVEIRA1; TAHINÁ PESSÔA
SANTOS1; LUANA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUZA1; SIMONE
MARCELINO SILVA DE MELO2.

1. CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - CENUTRI ALAGOAS,
MACEIÓ - AL - BRASIL; 2. HOSPITAL DO CORAÇÃO DE ALAGOAS,
MACEIÓ - AL - BRASIL.
Introdução: A Nutrição Enteral (NE) é a primeira linha de
terapia nutricional para pacientes gravemente doentes com
o trato gastrointestinal intacto e funcionante. Embora os
benefícios da NE sejam inegáveis a interrupção da alimentação é altamente prevalente, havendo vários motivos que
contribuem para essa interrupção, dentre eles podemos
destacar volume residual gástrico (VRG), diarreia, melena,
instabilidade hemodinâmica, desmame para via oral e pausa
para procedimentos, exames e razões desconhecidas não
relatadas. Objetivo: Investigar a prevalência e duração da
interrupção da NE em pacientes cardíacos de um hospital
privado do município de Maceió – AL. Métodos: Trata-se
de um estudo retrospectivo e observacional, realizado em
um hospital cardiológico da rede privada da cidade de
Maceió- AL, no período de janeiro a maio de 2019. Foram
incluídos pacientes adultos e idosos (idade ≥18 anos) em
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uso de Terapia Nutricional Enteral (TNE). Realizou-se uma
análise descritiva para medir a frequência das variáveis em
estudo (idade, sexo, doenças de base, estado nutricional
na admissão, média de sobra da dieta programada vs.
Infundida, tempo médio de pausa em 24 horas da fórmula
enteral (FE), média de calorias e proteínas não infundidas
diária e mensal e motivos de interrupção da NE). A tabulação
e análise de dados foi realizada através do o software Stata
2013, as variáveis qualitativas foram apresentadas em frequências relativas e as quantitativas em prevalências, médias e
amplitude. Resultados: Foram avaliados 49 pacientes em NE,
destes verificou-se que 54% eram do sexo masculino e 45%
do sexo feminino, com média de idade de 69 anos. Dentre
as patologias de base destacam-se Hipertensão Arterial Sistêmica (69%), Cirurgia Cardíaca (51%), Diabetes Mellitus (37%)
e Insuficiência Renal Crônica (16%). Com relação ao estado
nutricional na admissão 86% dos pacientes encontram-se
eutróficos, 7% em desnutrição leve e 10% com desnutrição
moderada. A média de sobra da dieta programada vs.
infundida foi de 195,81mL, com tempo médio de pausa de
5,82 horas, com amplitude de 2,2 a 10,1 horas, a média
de calorias e proteínas não infundidas foi de 227,6 kcal e
13,8 g, respectivamente. Totalizando uma média mensal de
29.509,2 kcal e 1.412,81 g de proteína não infundida. Entre
os motivos da interrupção da NE, destacam-se a pausa para
exames, procedimentos e razões desconhecidas não relatadas
(62,0%), diarreia (9,6%), instabilidade hemodinâmica (4,6%),
VRG (1,7%) e melena (1,7%). Discussão: Os indicadores
de qualidade permitem monitorar a evolução da qualidade
da assistência nutricional. Verificou-se a melhora da oferta
nutricional, pois houve redução no tempo das interrupções
da NE por fatores internos relacionados ao serviço. Um
achado importante deste estudo é que as interrupções ocorreram principalmente devido a razões desconhecidas não
relatadas, fato que vem sendo minimizado devido a adesão
de protocolos de terapia nutricional.

EP405
QUALIDADE DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL
PÚBLICO TERCIÁRIO EM SALVADOR-BA
APRESENTADORES: RAIANE RAMOS DA HORA PATRICIO; RAFAEL
PINTO LOURENÇO; MARIA HELENA LIMA GUSMÃO; NATANAEL
MOURA TEXEIRA DE JESUS; IZABEL DOS SANTOS CRUZ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: Os indicadores de qualidade em terapia nutricional (IQTN) têm como objetivo avaliar a qualidade da
terapia nutricional aplicada nos hospitais, afim de identificar
falhas no protocolo da nutrição contribuindo então para

melhora da assistência ao paciente e reduzindo custos hospitalares. Objetivo: Avaliar os IQTN das Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) de um hospital público. Métodos: Trata-se
de estudo observacional retrospectivo, com pacientes ≥ 18
anos, de ambos os sexos, em uso de sonda nasoenterica
exclusiva nas unidades de terapia intensiva de um hospital
público em Salvador-Bahia. Foram levantados dados a
partir de prontuário eletrônico e aplicados os indicadores de
qualidade em terapia nutricional pela equipe de nutrição.
Os dados foram descritos por meio de medida de tendência
central (média, mediana e desvio padrão) e foram comparadas duas UTIs (geral e cardiológica) por meio de análise
estatística com teste t Student e teste de Mann Whitney
(p<0,05). Resultados: Foram avaliados 44 prontuários,
onde a mediana de tempo de internamento dos pacientes foi
de 22 e 16 dias para UTI 1 e 2, respectivamente, a maioria
do desfecho foi óbito (67% para UTI 1 e 52% para UTI 2),
a prescrição calórica teve uma média de 21,86 ±6,26
kcal/kg/dia na UTI 1, 21,13±6,07 kcal/kg/dia na UTI 2
e a prescrição proteica foi de 1,04±0,26 g/kg/dia na UTI
1 e 1,00±0,34 g/kg/dia para UTI 2. Os indicadores de
frequência de volume prescrito versus volume infundido e
frequência de diarreia estavam com não conformidades na
maioria dos meses analisados, já os indicadores de saída
inadvertida de sonda, obstrução de sonda e triagem nutricional estavam em conformidades. Discussão: Foi observado
uma subprescrição calórico/proteica nas duas UTIs avaliadas.
O indicador de frequência de diarreia pode ser explicado
devido a antibioticoterapia aplicada a esses pacientes e a
dieta não deve ser interrompida nesses casos. As interrupções
de infusão de dieta justificariam a não conformidade no indicador de volume prescrito versus infundido, demonstrando
a necessidade de maior atenção da equipe multidisciplinar,
os indicadores de saída inadvertida de sonda e obstrução
de sonda contribuíram com achado de não conformidade
anterior, porém os mesmos apresentaram conformidade na
maioria dos meses analisados. Em consequência da rotina na
aplicação da triagem nutricional (NUTRIC score) pela equipe
de nutrição, o indicador de frequência de realização de
triagem apresentou conformidade. Portanto, são necessárias
avaliações dos indicadores não conforme e monitoramento
dos conformes pela equipe multidisciplinar, afim de realizar
medidas corretivas, gerando melhor qualidade e segurança
na terapia nutricional.

EP406
REINTERNAÇÃO HOSPITALAR E MORTALIDADE EM
PACIENTES OCTOGENÁRIOS INTERNADOS PARA
CUIDADOS INTENSIVOS
APRESENTADORES: BRUNA GABRIELA OLIVEIRA DA FONSECA;
FRANCILENE OLIVEIRA ANDREO; THAÍSE YANKA PORTES ARRUDA; DIANA BORGES DOCK NASCIMENTO.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: A população mundial tem envelhecido mais e a
senescência e traz consigo alterações fisiológicas que tornam
os idosos vulneráveis a ocorrência de doenças crônicas.
Nessa população idosa é crescente o número de octogenários que ocupam os leitos das unidades de internação
em instituições de longa permanência, especialmente em
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Objetivo: Determinar
a frequência de desnutrição grave, a taxa de reinternação e
o risco de óbito em pacientes octogenários que reinternam
em unidade de cuidados intensivos. Métodos: Estudo clínico
retrospectivo, realizado inicialmente com 1315 pacientes
idosos, dos quais 318 (24%) eram octogenários que fizeram
parte do estudo.A variável de desfecho foi determinar se
pacientes octogenários que reinternam para cuidados apresentam maior risco de óbito que os que não reinternam.
Resultados: A idade média foi 85,4±4,5 anos, sendo 200
(62,4%) do sexo feminino. De acordo com o diagnóstico,
215 (67,6%) idosos internaram para tratamento clinico,
59 (18,6%) para cirúrgico e 44 (13,8%) para tratamento
oncológico e ainda 138 (43,4%) pacientes necessitaram de
algum tipo de terapia nutricional (TN). A necessidade calórica/proteica foi de 27±3,8kcal/kg e 1,27±0,2g/kg. Em
relação ao estado nutricional, 8 (2,5%) pacientes internaram
eutróficos, 233 (73,3%) em risco nutricional ou desnutrido
moderado e 77 (24,2%) desnutridos graves. A taxa de reinternação foi de 33% (n=115 e 96 (30,2%) idosos foram a óbito.
Os octogenários que reinternaram apresentaram significativamente um maior risco de óbito (39 vs 25,8%; OR=1,51
IC 95% 1,08-2,10; p=0,016) quando comparado aos que
internaram pela primeira vez. Conclusão: Cerca de 25%
dos idosos octogenários internam na unidade de cuidados
intensivos desnutridos graves. A taxa de reinternação nessa
população é de aproximadamente 30% e a reinternação
aumenta o risco de óbito nesses pacientes.

EP407
RELAÇÃO ENTRE A OCORRÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO E
USO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES INTERNADOS
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; CAMILA
PEREIRA DA COSTA; DANIELA DE ALENCAR DA SILVA; MARINA
GORETH SILVA DE CAMPOS; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA; MILCA
DA SILVA ALENCAR MENDONÇA; LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA.

UFPA, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A constipação é uma complicação comum em
pacientes críticos. É definida como frequência de evacuação
de fezes menor que três vezes por semana e com eliminação

de fezes endurecidas. A ocorrência de constipação está
relacionada a vários fatores inerentes a internação em
unidade de terapia intensiva (UTI) como uso de sedativos
opiodes, analgésicos, drogas vasopressoras, bloqueadores
musculares, choque, desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, restrição ao leito, entre outros. Métodos: Trata-se
de um estudo descritivo, observacional e longitudinal.
Com amostra por conveniência composta por pacientes
com idade maior ou igual a 20 anos, de ambos os sexos,
internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) realizando terapia nutricional enteral exclusiva via sonda por
um período igual ou superior a 72 horas. A constipação
foi definida como a ausência de evacuação por mais de 3
dias seguidos. Foram coletados dados sobre idade, gênero,
diagnóstico, a frequência de evacuação e medicações.
Os participantes/acompanhantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) concordando em
participar do estudo. Esta pesquisa foi aceita no Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) com parecer 3.174.182.
Resultados: Durante os 4 meses de pesquisa, foram coletados dados de 18 participantes. Detectou-se episódios de
constipação em 83,33% (n=15) dos pacientes internados na
UTI. Destes, 60% (n=9) apresentaram constipação por um
período ≥ a 3 dias e 40% (n=6) estavam constipados por
mais de 7 dias. Quanto a medicação, 26,6% (n=4) faziam
uso de antieméticos, 46,6% (n=7) uso de drogas vasoativas,
73,3% (n=11) de sedativos benzodiazepínicos e analgésicos
não opiodes, e 86,6% (n=13) uso de analgésicos opiodes.
Discussão: A incidência de constipação nesse estudo foi
elevada e a constipação não foi associada ao tempo de
internação na UTI. As propriedades vasodilatadoras de
medicamentos para o tratamento da dor e sedação podem
diminuir o retorno venoso e prejudicar a perfusão intestinal,
levando a hipoxemia e hipotensão causando a constipação.
A motilidade intestinal é um mecanismo de defesa importante
para evitar do crescimento excessivo de bactérias e/ou translocação bacteriana. Portanto, a prevenção e/ou tratamento
da obstipação intestinal em conjunto com a interrupção diária
do uso de sedação e analgesia e substituindo por medidas
de conforto não medicamentosas seriam significantes, resultando em melhor prognóstico para pacientes críticos.

EP408
RELATO DE CASO: ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL
DE PACIENTE CRÍTICO EM PÓS-OPERATÓRIO DE DECORTICAÇÃO PULMONAR INTERNADO EM UMA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA EM BELÉM-PA.
APRESENTADORES: MARINA GORETH SILVA DE CAMPOS; CAMILA PEREIRA DA COSTA; MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS;
DANIELA DE ALENCAR DA SILVA; LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA; MILCA DA SILVA ALENCAR
MENDONÇA.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA), BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional em pacientes críticos
diminui a morbimortalidade, melhora a resposta imunológica, diminui a resposta catabólica, mantém o trato
gastrintestinal funcionante, impede infecções, entre outros
benefícios. Entretanto, a mortalidade em unidades de terapia
intensiva (UTI) ainda é elevada e um desafio a ser enfrentado
pela equipe multiprofissional de saúde. Objetivos: Relatar
o acompanhamento nutricional realizado em paciente em
pós-operatório de decorticação pulmonar admitido em uma
UTI. Métodos: Trata-se de um relato de caso realizado com
paciente admitido em UTI de um hospital universitário em
Belém-PA. O acompanhante do paciente assinou um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) concordando em
ceder os dados contidos no prontuário. A pesquisa foi aceita
no Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, com parecer
3.174.182. Resultados: Paciente do sexo masculino, 21 anos
de idade, admitido em UTI para cuidados pós-operatórios
de cirurgia de decorticação pulmonar devido a um acidente
automobilístico, o qual causou derrame pleural em hemitórax
direito. Durante a internação em clínica cirúrgica apresentou
bom estado geral, sem dificuldades para se alimentar, porém,
encontrava-se em desnutrição grave segundo IMC (14,8
kg/m²). Na UTI, o paciente apresentava-se anasarcado, o
que impossibilitou a realização de antropometria. A partir
de então, desenvolveu lesão renal aguda (necessitando de
terapia renal substitutiva), gastroparesia e choque séptico.
Nos primeiros dias, o paciente encontrava-se em dieta zero,
em uso de elevadas doses de drogas vasoativas e drenando
conteúdo gástrico (30 a 70 mL). Devido ao baixo resíduo
gástrico, a terapia nutricional foi instituída no quinto dia
de internação. Foi programado início de dieta enteral, por
método de administração contínua, à 31ml/h, utilizando
fórmula hipercalórica e hiperproteica. Nos dias seguintes,
evoluiu-se até alcançar 50ml/h, atingindo 100% do VET.
Porém, a partir de então o paciente desenvolveu intolerância
gastrintestinal importante com episódios de vômitos, fezes
líquidas e distensão abdominal, alcançando 1.500mL de
débito gástrico. Foi instituída a Terapia Nutricional Parenteral
(TNP) durante alguns dias até a reestabilização e melhora do
quadro, porém, o paciente evoluiu à óbito após 6 dias de
TNP. Discussão: O caso em questão evidencia as complicações que podem ocorrer em internações na UTI. O paciente
encontrava-se estável até a cirurgia de caráter eletivo e
desenvolveu diversas complicações, inclusive choque séptico,
que agravou seu estado clínico. Nesta situação, a terapia
nutricional não influenciou de forma efetiva no prognóstico
do paciente, devido as constantes instabilidades hemodinâmicas do mesmo. Torna-se evidente que o planejamento
do início da terapia nutricional e a concordância entre as
condutas adotadas pela equipe são necessárias na internação
hospitalar, a fim de otimizar o manejo de tais complicações.  

EP409
RELATO DE CASO: NUTRIÇÃO PARENTERAL COMO PARTE
DE TERAPIA NUTRICIONAL MISTA EM PACIENTE ADULTO
COM PNEUMONIA ESTAFILOCÓCICA NECROTIZANTE
GRAVE.
APRESENTADORES: CLARISSA DE OLIVEIRA SOARES PEIXOTO1;
RACHEL CARDOSO DE FARIA1; ANA CAROLINA CHATEL CUNHA1;
RAFAELA BATISTA COUTINHO1; ANA LUIZA FERRAZ VIANA1; GRAZIELLA DA SILVA AZEVEDO ROSA1; GABRIEL FERNANDES MACIEL
DA SILVA2; LÍGIA DE LIMA E SILVA2.

1. HOSPITAL GERAL DR. BEDA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ BRASIL; 2. FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ - BRASIL.
Introdução: Pacientes graves admitidos em terapia intensiva
representam um dos maiores desafios para terapia nutricional. Sabemos da intima associação entre hipercatabolismo e desnutrição hospitalar, tendo como conseqüências
sarcopenia, dificuldade na cicatrização de feridas, aumento
da taxa de morbidade e mortalidade. Objetivo: Relatar
caso clínico de paciente adulto, em terapia intensiva, com
quadro de pneumonia estafilocócica necrotizante grave que
apresentou boa evolução clínica e nutricional tendo feito
uso de nutrição parenteral como parte de terapia nutricional
mista. Métodos: análise de prontuário de paciente admitido
em unidade de terapia intensiva de um hospital particular, no
ano de 2018. Resultados: J.P.E.P, 18 anos, sexo masculino,
estudante, internado na unidade de terapia intensiva com
queixas de dor torácica bilateral, tosse produtiva e cansaço
de inicio há 48 horas, acompanhado de febre (37,8°C).
Peso aferido: 65 kg, altura aferida: 1,80 m, IMC= 20 kg/
m². Tomografia Computadorizada de tórax mostrou extensas
consolidações parenquimatosas em lobo superior direito e
lobo inferior esquerdo. Cultura de lavado brônquico e hemocultura (2 amostras): Staphylococcus aureus MARSA. Após
72 horas evoluiu com insuficiência respiratória e assistência
ventilatória mecânica. Encontrava-se estável hemodinâmicamente sem drogas vasoativas. Cálculo das necessidades
calóricas (VCT) pela fórmula de bolso (25 kcal/kg/dia =
1625 kcal por dia) e meta protéica 97,5 g por dia (1,5g/kg
de proteina/dia). Prescrita dieta enteral industrializada, por
sistema fechado, oligomérica normocalórica, hiperprotéica,
1/3 do VCT, infusão contínua em 20 horas. O paciente
evoluiu com Síndrome da Angustia Respiratória Aguda
necessitando de ventilação PRONA. Após 7 dias em terapia
nutricional enteral apresentava déficit calórico semanal
de 60% relacionado ao seu VCT. A nutrição parenteral foi
associada para complementar as necessidades calóricoprotéicas. O paciente ficou em terapia nutricional mista por
15 dias recebendo cerca de 60% do seu VCT em nutrição
parenteral e 40% do seu VCT em dieta enteral, com boa
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aceitação de ambas, com glicemias capilares menores que
100mg/dl e triglicerídeo menor que 200mg/dl. O paciente
foi submetido a pneumectomia de totalização à direita em
virtude da grande destruição necrotizante do parênquima
pulmonar. Após 50 dias de hospitalização, recebeu alta
hospitalar com prescrição de suplemento oral hipercalórico
hiperprotéico. Seu peso na alta era de 60 kg. Discussão:
Em pacientes, mesmo que eutróficos, o hipercatabolismo
associado a um déficit calórico-proteíco, surgem como um
fator importante para o prognóstico, contribuindo para um
desfecho insatisfatório tanto em termos de morbidade quanto
mortalidade. A terapia nutricional mista utilizando a dieta
enteral associada a nutrição parenteral desponta como uma
ferramenta importante para nutrir de forma adequada os
pacientes graves em terapia intensiva.

inflamatórios mostraram uma razão PCR/albumina de
32,6±37,5. O tempo de permanência na UTI foi 8,3±10,5
dias e a mortalidade geral foi de 19,4% (n=255). A taxa
de re-hospitalização foi de 26,8% (n=353). Os pacientes
re-hospitalizados foram aqueles que mais necessitaram de
algum tipo de terapia nutricional (54,4 vs 20,9%; OR 4,51,
IC95% 3,48-5,86; p<0,001) e também foram aqueles admitidos mais desnutridos graves (24,9 vs 11,7%; p<0,001).
Conclusão: A taxa de re-hospitalização de pacientes idosos
críticos foi cerca de 27% e esses pacientes eram os mais
desnutridos e foram os que mais necessitaram de terapia
nutricional quando comparado aos não re-hospitalizados.

EP410
AXA DE RE-HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES IDOSOS EM
CUIDADOS INTENSIVOS.

APRESENTADORES: KÁTIA COELHO GOMES; PEDRO ANICETO;
SIMONE LEMOS ALEVATO CESAREO; ALEXIA CUNHA DOS SANTOS; DANILO MONTEIRO PINHEIRO FREITAS.

APRESENTADORES: FRANCILENE OLIVEIRA ANDREO1; BRUNA
GABRIELA OLIVEIRA DA FONSECA2; THAÍSE YANKA PORTES
ARRUDA2; DIANA BORGES DOCK NASCIMENTO2.

GRUPO CARMO - HOSPITAL VITAL, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, VÁRZEA GRANDE
- MT - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO,
CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: A ocorrrência de re-hospitalizações é comum
nas instituições hospitalares. Pacientes re-hospitalizados
apresentam piora no estado nutricional, maiores risco de
complicações e de mortalidade. Esse quadro clínico pode
piorar principalmente em pacientes idosos em cuidados
intensivos. Objetivo: Determinar a taxa de re-hospitalização
entre pacientes críticos idosos e a associação com o diagnóstico nutricional e a necessidade de terapia nutricional
(TN). Métodos: Estudo clínico retrospectivo realizado com
1315 pacientes idosos críticos. As variáveis principais foram
determinar a taxa de re-hospitalização e a sua associação
com a condição nutricional e a necessidade de TN. Foi
considerado re-hospitalização pacientes internados na UTI
oriundos do próprio hospital (enfermaria ou semi-intensivo),
de outra instituição hospitalar e pacientes de home care. A
condição nutricional foi verificada pela avaliação subjetiva
global (ASG) na internação. Considerou-se como TN a
dieta ofertada pela via enteral, parenteral ou mista. Como
marcador inflamatório foi utilizado a razão PCR/albumina.
Registrou-se também o tempo de internação e a taxa de óbito
na unidade. Resultados: Foram estudados em uma coorte
retrospectiva 1315 idosos admitidos em unidade de cuidados
intensivos com idade média de 73,2±8,8 anos, sendo
53,1% (n=698) do sexo feminino. Os dados bioquímicos

EP411
TEMPO DE NPT TÊM INFLUÊNCIA NA MORTALIDADE?

Introdução: A Nutrição Parenteral Total (NPT) tem como indicação principal a impossibilidade de uso do trato digestório
para nutrição. Internados em UTI, estes pacientes críticos
têm diagnósticos de enfermidades graves e complexas, tanto
clínicas quantos cirúrgicas e a taxa de mortalidade mais
elevada quando comparada à média geral da UTI. Da mesma
forma, o tempo de utilização desta terapia pode revelar
indicações fúteis e maior taxa de mortalidade. Objetivos:
Avaliar se o tempo de terapia nutricional parenteral pode
ter influência no desfecho (óbito). Métodos: Estudo observacional e retrospectivo avaliando 49 pacientes que fizeram
uso de NPT no período de janeiro de 2017 a junho de 2019
(30 meses) em um hospital privado da zona norte da cidade
do Rio de Janeiro. Os pacientes foram divididos em 3 faixas
de tempo: de 3 a 7 dias; de 8 a 15 dias; de16 a 30 dias de
NPT. Foram excluídos os pacientes com menos de 3 dias e
mais de 30 dias. Na análise estatística utilizou-se o teste de
Qui Quadrado de independência pelo programa estatístico
IBM SPSS 64bit. Resultados: Nos pacientes avaliados 26%
permaneceu entre 3 e 7 dias e a taxa de mortalidade dentro
do grupo foi de 76%. Entre 8 a 15 dias foram 42,8% com
mortalidade de 52,3%. Já os pacientes que permaneceram
entre 16 a 30 dias foram 30,6% e a mortalidade nesse
grupo foi de 33,3%. Em 12,2% dos casos, o uso da NPT foi
considerado como tratamento fútil devido à terminalidade
do caso. Segundo análise estatística não houve diferença
significativa entre o tempo de uso de NPT e a mortalidade no
grupo estudado. Conclusão: Apesar de não haver diferença
estatística observa-se uma taxa de mortalidade expressivamente mais elevada nos pacientes que utilizaram NPT entre 3
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a 7 dias. A indicação para casos terminais e de prognóstico
reservado ainda preenche 12,2% dos casos e protocolos
mais criteriosos devem ser adotados para que não ocorram
complicações evitáveis, aumento do custo sem benefícios e
tratamentos fúteis em casos de cuidados paliativos, na fase
final de vida.

EP412
TEMPO PARA ADEQUAÇÃO CALÓRICO-PROTEICA: UMA
COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMA ABERTO E FECHADO
APRESENTADORES: VANESSA GONÇALVES E SILVA; LARA CAROLINE BARROSO DA SILVA; ANA PAULA PERILLO F. CARVALHO.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,
GOIÂNIA - GO - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) é indicada na
inviabilidade ou fracasso da alimentação por via oral, sendo
a via alternativa prioritária para nutrição do paciente. O
início precoce da TNE em pacientes hemodinamicamente
estáveis é fortemente recomendado, sendo que o alcance das
necessidades deverá acontecer entre o terceiro e o sétimo
dia. A oferta das dietas enterais industrializadas pode ser
realizada em sistema aberto (SA) e em sistema fechado (SF),
porém, frequentemente a adequação do suporte nutricional
enteral encontra-se inadequada, favorecendo o declínio
do estado nutricional. Objetivo: Comparar o tempo para
adequação calórico-proteica entre a dieta enteral em sistema
aberto e fechado em unidades de terapia intensiva clínica
e cirúrgica. Métodos: Estudo de coorte, que utilizou dados
coletados entre outubro/2015 e fevereiro/2016 (período
de infusão por SA), e dados coletados entre abril/2018 e
abril/2019 (infusão de dieta por SF) de pacientes admitidos
nas Unidades de Terapia Intensiva Clínica e Cirúrgica de
um Hospital Universitário. Os participantes inclusos tinham
idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos e estavam em uso de
TNE exclusiva por pelo menos 3 dias, sendo acompanhados
até o 15º dia. Foram coletados dados de prontuário referentes ao perfil clínico e nutricional, além da dietoterapia
dos participantes. A meta calórica foi de 25 kcal/kg peso
atual/dia e proteína 1,5g proteína/kg peso atual/dia para
pacientes com IMC <30kg/m²; e 14 kcal/kg peso atual/dia
e 2g proteína de peso ideal/dia para pacientes com IMC≥30
kg/m². O ponto de corte para adequação do volume foi
≥80% e para adequação calórica e proteica considerou-se
≥70%. Resultados: A amostra foi composta por 80 participantes, sendo sua maioria do sexo masculino. No grupo
SA, 92,31% dos pacientes iniciaram a dieta nas primeiras
24h de internação e 29,63% no grupo SF (P< 0,001). A
adequação de volume foi alcançada no grupo SA em 52%
da amostra já no 1º dia de TNE, enquanto no grupo SF

foi atingida no 3º dia (11,10%) (P<0,001). Em ambos os
grupos, a adequação calórica foi atingida a partir do 3º
dia. Quanto ao tempo para adequação proteica, ambos
apresentaram maior adequação a partir do 2º dia, porém
não houve diferença significativa (p=0,565). Discussão:
Observou-se que o grupo SA apresentou melhores resultados
quanto ao início precoce da TNE e ao tempo para atingir
a adequação do volume prescrito. No entanto, o grupo SF
alcançou adequação calórica em menor tempo, o que pode
ser justificado pelo uso de fórmulas de maior densidade calórica. Em ambos os grupos houve maior adequação proteica
no 2º dia, porém sem significância estatística.

EP413
TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE CRÍTICO DE UM
HOSPITAL DE FORTALEZA-CE: UM ESTUDO DE CASO
APRESENTADORES: AMANDA DE ALMEIDA CAMPELO; ANA
MARY VIANA JORGE; DANIELE MARIA DE OLIVEIRA; LUÍS FELIPE
VIANA CORREIA; LUIS EDUARDO CAMPOS ARAÚJO; YHANASHA
ANDRADE MOREIRA MONTEIRO MARTINS; JOAO VITOR VIANA
CORREIA.

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA - CE - BRASIL.
Introdução: Os pacientes graves são caracterizados pelo
hipermetabolismo causado pela resposta ao estresse onde
citocinas e hormônios do estresse elevam catabolismo de
proteínas, proteólise muscular, permitindo a síntese de
proteínas na fase aguda. Devido demanda hipercatabólica e a dificuldade de se alimentar, os pacientes acabam
desenvolvendo déficits de proteínas e energia e uma conduta
nutricional correta e adequada pode trazer benefícios ao
paciente bem como a melhora do quadro clínico. Objetivo: Descrever o acompanhamento de um paciente crítico,
recuperando ou mantendo estado nutricional, de forma
que não evolua com piora, fornecendo aporte energético
adequado para uma melhor evolução clínica. Métodos:
Para realização do presente trabalho foram coletados dados
verificando o prontuário, a história clínica, o exame físico, a
avaliação antropométrica, os exames bioquímicos, o balanço
hídrico e a resposta inflamatória. Resultados: No período
de acompanhamento do dia 17 ao 25/10/2017, paciente
de 28 anos do sexo masculino, com diagnóstico de DPOC
exacerbada por PAC, TB pleural, linfoma, Doença Renal
Crônica (DRC) em hemodiálise. Iniciou suporte nutricional
enteral aliado ao parenteral, com 20kcal/kg/dia vezes o peso
habitual referido pela família. Evoluiu com hiperfosfatemia,
Resíduo Gástrico (RG), Distensão Abdominal (DA), tendo
como conduta nutricional suspensão de dietas e início de
procinético. Após melhora de RG e DA teve redução de dieta
parenteral e evolução de dieta enteral. Foi realizada evolução
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de oferta calórica de 20 kcal/kg/dia para 25kcal/kg/dia
após mostrar melhora na hiperfosfatemia, episódios de RG
e funcionamento intestinal. Discussão: é importante acompanhar os níveis séricos de eletrólitos, pois a DRC altera as
taxa de reabsorção ou secreção de eletrólitos principalmente
como sódio, cálcio e fósforo, promovendo descompensação
em outros sistemas. A Terapia Nutricional no paciente crítico
deve ser feita nas primeiras 24h-48h de admissão. Não se
deve priorizar somente o aporte energético para uma melhor
evolução, mas sim o conjunto de intervenções da equipe,
acompanhando informações de parâmetros aferidos diariamente, priorizando as principais necessidades do paciente,
seguido de uma terapia nutricional adequada.

EP414
TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES CIRURGICOS
ELETIVOS E DE URGÊNCIA
APRESENTADORES: WALTER CARLOS GIRARDELLI BAPTISTA;
MANOELA MOREIRA DE SOUSA; RUBENS SERGIO DA SILVA
FRANCO; ALINE RIBEIRO MOREIRA; INDIRA VALADÊ CARVALHO;
JULIANA REGINA BERTO WADA; AMAURI FRANCISCO DE MARCHI
BEMFICA; MARIANA LEITE DA SILVA.

HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATIBAIA - SP - BRASIL.
Introdução: Na Unidade de Terapia intensiva (UTI) é relativamente frequente a presença de pacientes submetidos
a cirurgias de alta complexidade ou com necessidade de
acompanhamento devido comorbidades de risco, além
de pacientes incialmente clínicos que necessitam de uma
cirurgia de urgência. A Terapia Nutricional adequada
diminui a morbidade infecciosa e o tempo de internação do
paciente cirúrgico. Objetivos: Análise da Terapia Nutricional
ofertada aos pacientes cirúrgicos internados na Unidade
de Terapia Intensiva do Hospital Novo Atibaia no período
de 01/01/2017 a 31/12/2018. Métodos: Coleta de
dados através do sistema Epimed. Resultados: No período
houveram 723 internações cirúrgicas eletivas sendo 51,59%
do sexo masculino e 48,41% feminino, com idade média de
63,76 anos. A média do SAPS III foi 32,38 pontos, 9,13%
e 8,16% necessitaram de drogas vasoativas e ventilação
mecânica por mais de 24 horas. As cirurgias do trato digestivo (35,79%) foram a principal causa internação sendo
22,83% devido a neoplasia. 98,62% receberam alta da
unidade e 3,23% evoluíram para óbito hospitalar. Houve 122
internações cirúrgicas de urgência sendo 50,82% do sexo
masculino e 49,18% feminino. A média do SAPS III foi 41,98
pontos, 16,39% e 13,93% necessitaram drogas vasoativas e
ventilação mecânica por mais de 24 horas. As cirurgias do
trato digestivo (41,08%) foram a principal causa de internação sendo em 15,18% indicado laparotomia exploradora.

92.62%receberam alta da unidade e 6,61% evoluíram para
óbito hospitalar. Nas cirurgias eletivas 57,14% atingiram
o volume efetivo total pleno, 77,24% receberam terapia
nutricional oral com suplementação, 3,18% nutrição enteral
e 3,73% nutrição parenteral. O jejum maior que 48 horas
foi necessário em 17,01% dos pacientes e maior que 5 dias
a 15,35%. A média do volume efetivo da oferta enteral foi
81,71% e 19,75% dos pacientes tiveram o volume ofertado
menor que 60%. Foram evidenciadas 42 episódios de hipoglicemia (60 mg/dl) e 939 variabilidades glicêmicas acima
de 180mg/dl. Nas cirurgias de emergência 68,8% atingiram
o volume efetivo total pleno, 34,88% receberam terapia
nutricional oral com suplementação, 9,84% nutrição enteral
e 8,2% nutrição parenteral. O jejum maior que 48 horas foi
necessário em 23,77% dos pacientes e maior que 5 dias a
20,49%. A média do volume efetivo da oferta enteral foi
88,07% e 14,93% dos pacientes tiveram o volume ofertado
menor que 60%. Foram evidenciadas 7 episódios de hipoglicemia (60 mg/dl) e 231 variabilidades glicêmicas acima
de 180mg/dl. Discussão: Pacientes submetidos a cirurgia
de urgência são potencialmente mais graves conforme
evidenciado pelo SAPS III na admissão quando comparados
a submetidos a cirurgia eletiva e deste modo com influencia
direita no maior tempo de jejum e uso de nutrição parenteral.

EP415
TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS
EM TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: LARISSA GENS GUILHERME1; LAIS LEILANE
BASTOS DA SILVA2; MARIA GORETTI BURGOS1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN) é um conjunto de
procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção
ou recuperação do estado nutricional do indivíduo. A TN em
pacientes com câncer tem como objetivo atenuar a resposta
metabólica ao estresse, melhorar o estresse oxidativo celular,
o balanço nitrogenado, a síndrome caquexia-anorexia e
modular a resposta inflamatória. Além destes poderá também
prover nutrientes durante a terapia anticâncer para minimizar
os efeitos colaterais relacionados à nutrição e garantir o
suporte nutricional em pacientes com comprometimento
grave em longo prazo ou permanente do trato gastrointestinal. Objetivos: Analisar as características da TN em
pacientes oncológicos em terapia intensiva. Métodos: Estudo
retrospectivo do tipo série de casos, no período de 2016 a
2018. Foram avaliados a TN de pacientes internados em
terapia intensiva de um Hospital de Referência em Câncer
no estado de Pernambuco, através de informações contidas
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no banco de dados do serviço de nutrição. Foram utilizados
dados relacionados à idade, clínica de admissão, diagnóstico
principal, tipo de TN, indicação, tipo de formulação, características nutricionais das fórmulas, vias de acesso e tempo de
administração. Resultados: Foram avaliados 92 pacientes,
onde 70 em uso exclusivo de enteral, 21 em uso exclusivo
de parenteral, 1 paciente com uso misto das duas terapias.
A idade média do grupo total foi de 59 anos, em sua maioria
homens (51%), sendo o câncer gástrico a principal neoplasia
(15%) que teve como indicação rebaixamento do nível de
consciência (53%). A TNE foi usada em 76%, a TNP em 23%
e 1% dos pacientes com TN mista. A fórmula tipo polimérica
sem fibras foi maioria, com predominância de dietas com
1.500Kcal, normocalórica, hiperprotéica, hipoglicídica e
hiperlipídica, administrada via sonda nasogástrica (48%). A
TNP foi de 1.800kcal, do tipo 3 em 1 adminstrada por acesso
central (23%). O tempo médio de administração da TN foi
de 11 dias. Conclusão: A terapia enteral predominou com
VET variando de normo a hipocalórica. O uso da nutrição
parenteral de acesso central foi usado nos casos de contraindicação ou intolerância da nutrição enteral.

EP416
TERAPIA NUTRICIONAL EM UMA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA: UM RELATO DE CASO.
APRESENTADORES: ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA
LINHARES1; TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA2; FRANCISCO
LEONARDO TEIXEIRA DE SOUSA2; ANA JÉSSICA DA SILVA2; EDNA
DA SILVA ABREU2; GYSELLE MARIA LIMA FERREIRA2; ARIANNA LIMA
CARVALHO2; SÁVIO SELTON DE CASTRO MESQUITA2.

1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL - CE
- BRASIL., SOBRAL - CE - BRASIL; 2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL - SCMS, SOBRAL - CE - BRASIL, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: Disfunções de crescimento e nutrição são
complicações de saúde habituais em crianças com paralisia
cerebral. Dessa forma, alterações no crescimento global,
como obesidade e desnutrição, ainda apresentam-se
como desafios no atendimento dessas crianças, pois essas
alterações nutricionais podem acarretar danos no desenvolvimento psicomotor e cognitivo, resultando assim, na
necessidade de internações nesses indivíduos. Objetivo: O
objetivo do trabalho é relatar o caso de uma paciente com
paralisia cerebral em uso de Terapia Nutricional. Materiais
e Métodos: Trata-se de um estudo do tipo relato de caso
realizado durante as vivências da Residência Multiprofissional em Neonatologia na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica de um Hospital de Ensino do Interior do Ceará.
Foi realizado o acompanhamento no período de 04 a 23 de

junho de 2019 de uma paciente do sexo feminino, 1 ano e
8 meses, internada com diagnóstico de paralisia cerebral,
que evoluiu com perda de peso, tendo frequentes internações anteriores. Foram coletados dados do prontuário e
informações fornecidas pela acompanhante da paciente, por
meio de uma anamnese alimentar e de um formulário de
triagem nutricional validado pela a Unidade, o STRONGkids
(Screening Tool for Risk Of Nutritional status and Growth),
sendo realizado também antropometria da paciente, verificando peso e comprimento. Foi analisada a prescrição
de dieta enteral para que posteriormente fosse elaborada
uma proposta dietoterápica. Resultados: A paciente apresentou alto risco nutricional a partir do STRONGkids. Ao
exame físico apresentava-se hidratada, hipocorada, com
leve desconforto respiratório, aceitando a dieta por sonda
nasoentérica, abdome plano e flácido, indolor a palpação,
sem visceromegalias e com ruídos hidroaéreos presentes.
Em relação aos dados antropométricos o peso atual era de
6,8 kg e comprimento atual de 69 cm. Pelo fato de não ter
instrumentos padrão ouro para avaliação de crianças com
paralisia cerebral menores de 2 anos, foi aplicado as curvas
da OMS, 2006 tendo como diagnóstico nutricional de muito
baixo peso para idade e muito baixa estatura para idade.
Em relação a dietoterapia foi elaborado uma intervenção
nutricional modificando a dieta polimérica normocalórica
e hiperproteica para uma dieta polimérica hierpcalorica e
hiperproteica, suplementada com módulo de emulsão lipídica a 3%. Discussão: Diante da intervenção nutricional a
paciente obteve melhora do quadro clínico com ganho de
peso (1,5 kg) e melhora do quadro respiratório, segundo
parecer da fisioterapia. Portanto, reiteramos que uma
adequada conduta dietoterápica contribui de forma rápida
e eficiente no prognóstico do paciente hospitalizado.

EP417
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DE UM PACIENTE PEDIÁTRICO COM CARDIOPATIA CONGÊNITA EM UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA: UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: DANIELE TENORIO ALVES1; DENISE BRENDA
DA SILVA FERNANDES2; GERLANE QUERCIA DE FREITAS FRANÇA3;
GILVANETE TAIS LINO DA SILVA3; PALENA CABRAL DA SILVA3.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/REAL HOSPITAL
PORTUGUÊS, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL; 2.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/REAL HOSPITAL PORTUGUÊS, RECIFE - PE - BRASIL; 3. REAL HOSPITAL PORTUGUÊS,
RECIFE - PE - BRASIL.
As cardiopatias congênitas evoluem frequentemente com
desnutrição energética e proteica. Este relato descreve um
lactante portador de cardiopatia congênita – comunicação
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interatrial, comunicação intraventricular, hipertensão
pulmonar – e déficit nutricional, com indicação de terapia
nutricional. Relato de Caso: Lactante do sexo masculino
internado em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)
de um hospital do Recife para tratamento de pneumonia e
bronquiolite com diagnostico prévio de cardiopatia congênita. Chegou pesando 3020, medindo 52cm e perímetro
cefálico 32,5cm, Peso/Idade (< escore z -3), Estatura/Idade
(< -2 escore z +2 >), Perímetro encefálico/Idade (< -1
escore +1 z >), evidenciando déficit nutricional agudo.
Fazia uso de fórmula para refluxo gastresofágico, por via
oral. Nas primeiras 24 horas de internamento, iniciou-se
terapia nutricional enteral por sonda nasogástrica (SNG)
devido à dispneia e ao alto metabolismo da doença, suas
necessidades nutricionais aumentadas, além da necessidade
de restrição hídrica. Foi utilizado fórmula hipercalórica,
normoprotéica com proteína do soro de leite e caseína;
carboidratos: maltodextrina e lactose; e, lipídeos: ácidos
graxos poli-insaturados de cadeia longa e as LCPufas (ARA/
DHA), prebióticos (GOS/FOS) e nucleotídeos, atingindo as
necessidades em menos de 72 horas. O ganho ponderal
médio foi de 15,47g/dia, de estatura 1,1cm/semana e
de perímetro cefálico 3cm/mês, estando relacionado ao
início precoce terapia nutricional, além de utilização de
fórmula com maior densidade calórica. Recebeu alta da
UTIP com dois meses de idade, após 21 dias, pesando
3345 g, medindo 57 cm, perímetro cefálico 35,5 , Peso/
Idade (< -3 escore z -2 >), Estatura/Idade (< -1 escore z
+1 >), Perímetro cefálico/Idade (< -1 escore +1 >) , com
dieta por sonda nasogástrica. O ganho ponderal, estatural
e perímetro cefálico foram favorecidos com o uso exclusivo
da dieta por SNG. Conclusão: A intervenção nutricional
precoce com dieta enteral favoreceu o incremento de peso
ponderal, de estatura e perímetro cefálico, bem como
adequação do estado nutricional, favorecendo, assim, o
desfecho neste caso clínico.

EP418
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL NO PACIENTE CRÍTICO:
VOLUME PRESCRITO X VOLUME INFUNDIDO
APRESENTADORES: RAQUEL DOS REIS BRUM; RAFAELA TARTARI;
KARINA DE VARGAS CONY; ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA; DEBORA RAUPP ALVES; FLAVIA FEIJO NUNES RODRIGUES; BRUNA
ACOSTA; DAIENI FERNANDES.

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE,
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL.
Introdução: A desnutrição hospitalar é um problema de
saúde pública e sua prevalência em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) pode chegar até 70%. Está associada ao

aumento significativo de morbimortalidade e leva não
somente a danos clínicos como alterações nos mecanismos imunológicos, problemas de cicatrização e piora
do prognóstico, mas também maiores custos financeiros
aos sistemas de saúde devido ao aumento do tempo internação hospitalar. Desta forma, é fundamental que haja
o estabelecimento de uma oferta nutricional adequada,
evidenciando a importância da monitorização da terapia
nutricional de maneira rotineira. Objetivos: Analisar a
adequação da infusão da terapia enteral em pacientes
internados em UTI. Métodos: Estudo transversal, realizado
com todos os pacientes submetidos à TNE internados em
UTI de um complexo hospitalar da capital do Rio Grande
do Sul durante os meses de abril, maio e junho de 2019.
Os autores pesquisaram diariamente os registros de enfermagem para os volumes de TNE efetivamente ofertados
nas últimas 24 horas. Todos os pacientes receberam a
Nutrição Enteral (NE) em bomba de infusão e sistema
fechado (dieta) de forma contínua e, quando necessário,
por sistema aberto (módulo proteico). O volume de dieta
enteral prescrito foi comparado ao volume infundido e os
resultados foram expressos em percentual. Resultados:
Foram avaliados 401 pacientes, divididos em sete UTI de
hospitais com diferentes perfis de pacientes. O percentual
médio de volume de dieta enteral infundido em relação ao
prescrito foi de 78,39%. As principais causas para interrupção da infusão de dieta relatadas pelas equipes das
unidades foram: vômitos, diarreia, jejum para exames e
para procedimentos cirúrgicos. Conclusões: A adequação
da oferta nutricional representa um importante desafio ao
paciente crítico. A literatura descreve valores entre 50% a
87% da energia administrada com base na meta prescrita.
Segundo a Sociedade Americana de Nutrição Enteral e
Parenteral (ASPEN), os pacientes geralmente recebem aproximadamente 80% do que é prescrito e a interrupção da
NE ocorre em >85% dos pacientes, sendo que os motivos
são evitáveis em 23% dos procedimentos planejados e em
65% de todas as ocasiões. Nesse contexto, dada a importância de uma oferta nutricional adequada ao paciente
criticamente enfermo, torna-se evidente que a seleção de
indicadores de qualidade, a abordagem de equipe multidisciplinar, a criação e utilização de protocolos e a formação
continuada dos profissionais de saúde são importantes
medidas para assegurar a administração adequada da TNE
e proporcionar eficiência nas rotinas diárias, redução de
custos, maior capacidade de análise de processos, planejamento de ações corretivas e melhores resultados clínicos
aos pacientes em terapia intensiva.

EP419
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL PRECOCE E PRINCIPAIS MOTIVOS PARA OFERTA INADEQUADA DE DIETA
ENTERAL PARA PACIENTES CRÍTICOS
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APRESENTADORES: VERUSKA MAGALHÃES SCABIM1; MARIANA
NOBREGA DE OLIVEIRA2; AMANDA SILVA FONTES3; ANA CLAUDIA DA SILVA NORFINI1; DENISE EVAZIAN1.

1. HOSPITAL DAS CLINICAS, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL
DAS CLINICAS, EMBU DAS ARTES - SP - BRASIL; 3. HOSPITAL DAS
CLINICAS, SUZANO - SP - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) precoce é
indicada para pacientes críticos sem condições de ingestão
alimentar oral. Porém, é comum a oferta subótima de dieta
enteral para pacientes em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI). Objetivo: Avaliar o tempo para início da TNE e identificar os principais motivos para inadequação do volume
ofertado de dieta em UTIs de um hospital público terciário.
Métodos: Estudo transversal retrospectivo, com pacientes
internados nas UTIs de Clínica Médica do Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre dezembro de 2018 e março de
2019. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, >18
anos e que iniciaram a TNE na UTI. Dados nutricionais
(estado nutricional), demográficos (idade e sexo) e clínicos
(diagnóstico e dados referentes à TNE) foram coletados dos
prontuários. O tempo para início da TNE foi dado pela diferença em horas entre a data da admissão na UTI e a data
da primeira prescrição médica de TNE. A oferta de dieta
foi considerada inadequada quando a infusão foi <80%
do volume prescrito, conforme indicador preconizado na
instituição, sendo os motivos para interrupções registrados
em prontuário. Os dados coletados foram tabulados no
software Microsoft Excel 2010. A análise foi realizada de
forma descritiva, considerando valores médios e percentuais.
Resultados: O estudo foi composto por 59 pacientes que
somaram 579 dias de TNE exclusiva. A idade média dos
pacientes foi 50 (±19,5) anos, sendo 66% do sexo masculino. Diagnósticos neurológicos foram os principais motivos
para admissão na UTI (44%). O Índice de Massa Corporal
médio foi 24,3 (±4,3) kg/m². O tempo médio para início
da TNE foi de 27 (±1,3) horas, sendo que 88% dos indivíduos iniciaram até 48 horas após a admissão. Os pacientes
receberam > 80% do volume prescrito de dieta enteral em
61,5% dos dias. Foram verificados 16 motivos para oferta
inadequada, sendo os principais: início tardio da dieta
(26%), perda da sonda nasoenteral (SNE) (13%) e registro
inadequado no prontuário (10%). Discussão: A maioria dos
pacientes iniciou a TNE precocemente, conforme preconizado
pelos guidelines. No período avaliado, em 38,5% dos dias
(n = 223) os pacientes receberam inadequação da oferta
de TNE em boa parte do período. A oferta inadequada de
dieta enteral é frequentemente relatada na literatura, sendo
um importante fator de risco para desnutrição, associandose a desfechos clínicos negativos. O principal motivo para
oferta inadequada foi o tempo entre a prescrição médica

e o início de infusão da dieta, visto que após a prescrição
se faz necessária a passagem da SNE, raio-X para verificar
a posição da sonda e entrega da dieta enteral. Adicionalmente, é necessário melhorar os processos entre a equipe
multidisciplinar (anotações corretas em prontuário, fluxo de
passagem da SNE), a fim de favorecer o suporte nutricional
adequado ao paciente.

EP420
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL PRECOCE EM PACIENTES
INTERNADOS DE UTI. É POSSÍVEL MANTER RESULTADOS
EM UM HOSPITAL PRIVADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE?
APRESENTADORES: ISIS HELENA BUONSO MAZUCATTO; MARISA
CHICONELLI BAILER; FERNANDA RODRIGUES ALVES; GLAUCIA
RODRIGUES LAZZO; LARISSA LINS MAGALHÃES; SAMANTHA
LONGHI SIMOES DE ALMEIDA; LUCIANA ROSA FIDELIS.

HOSPITAL SAMARITANO - HIGIENÓPOLIS, SÃO PAULO - SP BRASIL.
Introdução: Entende-se por terapia nutricional enteral
precoce (TNEP) aquela iniciada em até as 48h após a
admissão hospitalar, conforme Guideline ESPEN de pacientes
críticos. O atraso no início da terapia nutricional traz como
resultado a piora nos desfechos clínicos, resultando em maior
tempo de internação em UTI e em ventilação mecânica e,
até mesmo, óbito. A terapia nutricional precoce, além de
garantir trofismo e integridade intestinal, diminui catabolismo
e melhora imunidade dos pacientes, pós injúria. Entretanto,
ter e manter protocolos que reforcem esta prática em instituições de saúde se torna desafiador, uma vez que o início
da terapia nutricional precoce demanda a análise de muitas
variáveis, entre elas, a principal, instabilidade hemodinâmica
e sabe-se que muitos profissionais de saúde negligenciam
a nutrição, mesmo que em paciente com claras condições
para TNEP. Portanto, manter resultados consolidados neste
sentido se torna um desafio para a equipe multidisciplinar
de terapia nutricional (EMTN). Objetivo: Demonstrar se o
início de terapia nutricional enteral precoce (TNEP) entre os
anos de 2017/2018 em pacientes internados em unidades
de terapia intensiva (UTI) ou unidades de internação em um
hospital no Estado de São Paulo, Brasil manteve-se adequado
de acordo com o preconizado em literatura .Métodos: Estudo
retrospectivo e quantitativo, com 328 pacientes adultos e
idosos, com indicação de terapia nutricional enteral, que
iniciariam ou não TNEP. Foram avaliados dados entre os
meses de março a dezembro de 2018 e comparados com
os dados coletados no mesmo período no ano de 2017. Foi
utilizado como critério para TNEP o início da terapia em até
48 horas. Os dados foram analisados através de planilha
de Excel. Resultados: A porcentagem média entre os meses
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analisados no ano de 2018 foi de 99,7% e, somente no
mês de junho, 01 paciente não iniciou no prazo precoznizado por apresentar instabilidade hemodinâmica. Estes resultados se mostraram melhores que os apresentados em 2017
em que a porcentagem média foi de 95,6% dos pacientes
recebendo TNEP, tendo este dado sido apresentado no 39°
Congresso ESPEN. De certo, estes resultados fortes demonstram a importância da equipe multidisciplinar de terapia
nutricional capacitada a analisar o momento certo para início
do aporte nutricional. Discussão: Os dados mostram que
o conceito de TNEP se mantém consolidado e ainda mais
incorporado como prática adequada na instituição e que
uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional atuante é
fundamental para garantir melhores desfechos, tais como,
menor tempo de internação e melhora da qualidade de vida
pós UTI.

EP421
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL E HIPOGLICEMIA
EM PACIENTE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA:
UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: RAQUEL DE ARRUDA CAMPOS BENJAMIM1;
THAYANNE BRECKENFELD MENESES2; JOSÉ ELIAB PACHECO DE
SOUZA2; ÍTALO JOSÉ LEMOS DE OLIVEIRA2; AMANDA BRAZ DO
LAGO2; NAHARA OLIVEIRA LIMA DA SILVA2; JARSON PEDRO DA
COSTA PEREIRA1; GLAUCIA QUEIROZ MORAES1.

1. HOPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL;
2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: Paciente crítico é aquele com comprometimento
de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, necessitando de assistência contínua. A nutrição parenteral total
(NPT) é a via preferencial quando há contraindicação no
uso do trato gastrointestinal. Parâmetros bioquímicos como
a glicemia sanguínea precisam ser regularmente monitorados. Objetivos: Relatar assistência nutricional prestada
a um paciente crítico com episódios recorrentes de hipoglicemia. Métodos: Pesquisa de caráter descritivo, abordagem
qualitativa, do tipo estudo de caso. Realizado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital universitário em
Recife/PE. A coleta foi realizada no mês de julho de 2018
e compreendeu informações registradas em evoluções de
prontuário, além de dados de acompanhamento nutricional.
Estudo foi aprovado pelo comitê de ética da instituição,
número do parecer 2.877.855. Resultados: J.J.C.J., 34
anos, sexo masculino, portador de anemia falciforme, sem
comorbidades associadas. Tem passado de gastrectomia
subtotal em Y de roux por síndrome pilórica, evoluindo com
estenose pilórica no pós-operatório tardio, sendo internado
na enfermaria de cirurgia geral para início de NPT, com o

objetivo de nutrição pré-operatória para melhora do estado
clínico-nutricional. O paciente, no entanto, evoluiu com
rebaixamento do nível de consciência e sepse de foco respiratório, precisando ser encaminhado à UTI. À antropometria
apresentava peso de 35kg, altura de 1,76m, índice de massa
corporal de 11,2kg/m², circunferência de braço de 20,3cm,
com adequação de 62,5%. Ao exame físico, apresentava
sinais de depleção de reservas de massa magra e adiposa.
Sendo assim, paciente recebeu diagnóstico nutricional
de desnutrição grave. Durante o internamento na UTI, o
paciente apresentava de forma esporádica distúrbios hidroeletrolíticos, necessitando de suplementação ou restrição
de alguns nutrientes. Evoluiu também com episódios de
hipoglicemias, não tendo resposta ao aumento do aporte de
calórico, chegando a uma velocidade de infusão de glicose
de 6,5mg/min/dia. Após investigação, foi diagnosticado
insuficiência adrenal, situação onde há o comprometimento
do transporte intracelular de glicose. A partir do tratamento
da causa primária, houve resolução do quadro. Discussão:
Através da avaliação antropométrica, percebe-se um paciente
desnutrido, apontando a necessidade de estabelecer uma via
de nutrição para reduzir os efeitos do catabolismo secundário
ao quadro séptico. A NPT é a via de escolha devido à intolerância do trato gastrointestinal, e o seu manejo na prevenção
das hipoglicemias não foi efetivo pela insuficiência adrenal,
que envolve alterações nos hormônios contra-reguladores
da ação da insulina. Devido a pluralidade de causas que
levam o paciente à UTI, é fundamental que o nutricionista
esteja vigilante quanto às suas condições clínicas. A monitorização diária e individualidade se mostra importante devido
à instabilidade e imprevisibilidade dos casos.

EP422
TIPOS DE DIETAS UTILIZADAS DURANTE A OCORRÊNCIA
DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM PACIENTES EM
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL INTERNADOS EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: CAMILA PEREIRA DA COSTA; DANIELA DE
ALENCAR DA SILVA; MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; MARINA
GORETH SILVA DE CAMPOS; LILIAN PEREIRA DA SILVA COSTA;
LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA; MILCA DA SILVA ALENCAR MENDONÇA; ELENISE DA SILVA MOTA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A constipação, apesar de ser um problema
frequente em pacientes críticos, ainda não tem recomendações bem estabelecidas e disponíveis para sua prevenção
e tratamento. Fato esse que se deve principalmente à
constante ausência de registros sobre a função intestinal,
no cenário da terapia intensiva. Apesar de frequente, é
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uma complicação menos comum que a diarreia e mais
prevalente em pacientes que requerem TNE a longo prazo.
Possui como principais fatores etiológicos o baixo consumo
de fibras, impactação fecal, desequilíbrio eletrolítico e
hormonal. Objetivo: Descrever os tipos de dietas utilizadas
durante a ocorrência de constipação em pacientes em
terapia nutricional enteral internados em uma unidade de
terapia intensiva. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, descritivo, realizado em uma unidade
de terapia intensiva. A amostra se deu por conveniência,
composta por pacientes com idade maior ou igual a 20
anos, de ambos os sexos, que estavam em uso de terapia
nutricional enteral exclusiva por um período igual ou superior a 72 horas. Foram coletadas informações referentes
à ocorrência de constipação, caracterizada por menos
de uma evacuação no período de três dias, e ao tipo de
dieta utilizada quanto à presença ou não de fibras na sua
composição. A coleta de dados foi realizada com todos os
pacientes internados nos 04 meses de duração do estudo,
de forma sequencial, diariamente. Este trabalho foi aprovado pelo CEP/CONEP pelo parecer de número 3.174.182.
Resultados: Foram coletados dados de 20 pacientes, com
um tempo médio de acompanhamento de 02 semanas. Foi
identificado um total de 19 episódios de constipação. Em
78,9% (15) dos casos, as dietas utilizadas eram isentas de
fibras. As dietas com mix de 80% de fibras solúveis e 20%
de fibras insolúveis foram utilizadas em 21,1% (4) dos casos.
Discussão: Nesta pesquisa, pôde-se demonstrar que as
dietas com fibras foram menos frequentemente relacionadas
à ocorrência de constipação, do que as dietas isentas de
fibras. Uma metanálise mostrou que a suplementação de
fibras diminuiu a porcentagem de pacientes que relataram
constipação. Além disso, uma redução significativa no
uso de laxantes em pacientes que receberam fórmula de
fibra foi observada. Apesar da falta de dados suficientes,
as fórmulas com fibra devem, portanto, ser usadas pelo
menos em pacientes que necessitam de TNE a longo prazo.

EP423
USO DE SONDA FREKA TRELUMINA®: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CRÍTICOS COM DISFUNÇÃO
GASTROINTESTINAL E INTOLERÂNCIA À TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL, EM UM HOSPITAL PRIVADO
DE BRASÍLIA, DF
APRESENTADORES: LEANDRO MARQUES DE MENDONÇA TELES1; JULIANA TEPEDINO ALVES MARTINS1; GUILHERME TEIXEIRA
DE ARAUJO1; LUDMILA PINTO S. DE MENDONÇA1; VIVIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA1; THAYANA BRITO LEITE GÓES1; ALINE
DE SOUZA FERREIRA2; RODRIGO SANTOS BIONDI2.

1. NUTEP, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. HOSPITAL BRASÍLIA, BRASÍLIA
- DF - BRASIL.

Introdução: A disfunção gastrointestinal (DGI) representa
um problema clínico relevante no paciente crítico. Associase a maior tempo de internação e, provavelmente, a maior
mortalidade. É considerada quando não se consegue ofertar
adequada alimentação oral ou enteral, em consequência
de vômitos por gastroparesia, dismotilidade intestinal ou
distensão abdominal, após 72 horas de tentativas. Nestes
casos, a sonda de três lúmens Freka Trelumina® (FT), da
Fresenius, pode ser utilizada como alternativa ao método
convencional, pois possibilita infundir a fórmula de nutrição
enteral no jejuno, pelo lúmen distal e, simultaneamente,
descomprimir o estômago com drenagem por gravidade ou
aspiração. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico de
pacientes críticos em uso de sonda FT devido à gastroparesia e intolerância à Terapia Nutricional Enteral (TNE) em
um hospital privado de alta complexidade em Brasília, DF.
Métodos: Foi conduzido um estudo retrospectivo com base
na análise de planilhas da EMTN e prontuários de pacientes,
os quais utilizaram o dispositivo como via de acesso à TNE
no período de janeiro de 2018 a junho de 2019. Resultados: Foram avaliados prontuários de 32 pacientes ao
total, com idade média de 64,7 ± 14,9 anos, sendo destes
62,5% do sexo feminino e IMC médio de 25,5 ± 4,3 Kg/
m2. A prevalência dos principais motivos de internação foi
de: cirúrgico do trato gastrointestinal: 43,7% e neurológico:
25%. No momento da indicação ao uso da sonda FT, a
média do resíduo gástrico registrada foi de 681,2 ± 393,7
mL e 68,7% apresentava obstipação intestinal. A prevalência
dos principais fatores de risco para DGI foi de: diabetes
mellitus: 37,5%; uso de opioides: 46,8%, uso de drogas
vasoativas: 40,6% e ventilação mecânica: 59,3%. Estavam
em uso de Terapia Nutricional Parenteral (TNP) 56,2% dos
pacientes, sendo que em 66,6% destes foi conseguido o
desmame em até 96 horas após a colocação do dispositivo. A média para se atingir as metas nutricionais, via TNE,
conforme estimativas, foi de 3,4 ± 1,0 dias. A média do
APACHE II foi de 15,8 ± 6,8 e a mortalidade geral foi de
46,8%. Discussão: A DGI é um dos principais limitantes
para uma TNE efetiva. Conforme os guidelines de Terapia
Nutricional, devemos, sempre, dar preferência ao uso da via
enteral, sendo assim o uso da sonda FT torna-se uma boa
alternativa nestes casos. A heterogeneidade das etiologias
de DGI foram representadas na amostra, a qual, por refletir
um estado patológico mais grave, manteve-se com alta
mortalidade. O desmame da TNP foi facilitado com o uso do
dispositivo e, mesmo quando não realizado precocemente,
possibilitou o menor aporte parenteral e uso da via enteral
para um melhor trofismo intestinal e diminuição do risco de
translocação bacteriana. Conclusão: A sonda FT é uma
boa alternativa para os pacientes que necessitam de TNE e
evoluem com DGI, devendo ser considerada no arsenal de
manejo terapêutico nutricional nos pacientes com risco ou
desenvolvimento de gastroparesia.

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

254

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

EP424
VIA ALTERNATIVA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NEUROLÓGICOS
APRESENTADORES: FERNANDA GONÇALVES GUIDETTI HOMELIS1; VÂNIA BENTES DE MIRANDA MIRANDA2; DANIELY NAKAYAMA3; KÁRIN RIOS PERPÉTUO4; NATÁLIA BARALDI CUNHA3.

1. UNESP/HBB, BAURU - SP - BRASIL; 2. USP/HBB, BAURU - SP
- BRASIL; 3. UNIVERSIDADE SAGRADO CORAÇÃO, BAURU - SP BRASIL; 4. HBB, BAURU - SP - BRASIL.
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das
principais causas de morte e incapacidade permanente. Uma
das alterações apresentadas é a disfagia, sendo a alteração
em qualquer etapa da deglutição. É imprescindível que toda
equipe interdisciplinar tenha informação e orientação sobre
os riscos da disfagia no pós- AVC. Objetivo: Comparar os
indicadores de Terapia de Nutrição Enteral (TNE) de indivíduos com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) e
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCh). Métodos:
Estudo transversal retrospectivo. Considerou-se dados de 1
ano (janeiro a dezembro/2018), sendo incluídos todos os
indivíduos com diagnóstico inicial na admissão hospitalar
de AVCi e AVCh que utilizaram TNE. Foram considerados os
seguintes dados: Idade, tempo de uso de TNE, desmame e
motivos de início de TNE. A análise do tempo, foi realizada
pelo testes T-Student, seguido de Mann-Whitney, demais
análises, utilizaram teste Chi Quadrado ou exato de Fisher.
O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Resultados: No total, 189 indivíduos foram incluídos no estudo,
com média de idade de 69,3 (±13,4) anos. No tempo de
uso de TNE, notamos média (em dias) maior para o grupo
AVCi (11), que AVCh (8). Do grupo AVCi, 21,3% realizaram
desmame na internação e 30,2% foram de alta com TNE; e,
com AVCh, 24,5% e 15,1%. No fim do tratamento hospitalar
(alta, óbito ou transferência), 80,1% finalizaram em uso TNE,
e o 19,9%, foram de alta com dieta via oral; o grupo AVCh,
75,4% finalizaram com TNE. Não houve diferença estatística para tempo de uso da terapia, alta e desmame entre os
grupos (p=0,56; p=0,12; e p=0,93). Foi iniciado TNE no
grupo AVCi, por disfagia (indicação fonoaudiológica), 39%;
Ventilação mecânica (VM), 35,3%; rebaixamento do nível de
consciência (RNC), 22%; e baixa aceitação via oral, 3,7%.
Já o grupo AVCh, houve uma inversão, sendo 64,1%, VM;
20,8%, RNC; e 15,1%, disfagia. Em relação aos motivos
de início de TNE, há diferença significativa entre os grupos
(p=0,001). Conclusão: Observa-se que na comparação
dos dois grupos, não houve diferença em relação a via alternativa de alimentação quando trata-se de tempo de uso e
desmame. Os motivos de início de TNE, apontam diferença
significativa, mostrando a importância da equipe multidisciplinar, principalmente para os indivíduos com AVCi, com

finalidade de identificar a disfagia, evitando complicações
durante internação.

EP425
VOLUME PRESCRITO X VOLUME INFUNDIDO PARA
PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
APRESENTADORES: MARINA GORETH SILVA DE CAMPOS;
CAMILA PEREIRA DA COSTA; DANIELA DE ALENCAR DA SILVA;
MARIA VICTÓRIA HORA DE MATOS; LILIAN PEREIRA DA SILVA
COSTA; LÍVIA MARTINS COSTA E SILVA; MILCA DA SILVA ALENCAR
MENDONÇA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA), BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A desnutrição é um achado comum em
pacientes críticos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
A terapia nutricional (TN) neste público visa recuperar o
estado nutricional e evitar complicações. Entre os fatores
que contribuem para diferenças entre o volume prescrito e
infundido de dieta enteral estão as pausas na dieta devido
à realização de procedimentos, intolerância à dieta, complicações clínicas, entre outros fatores. Monitorar a TN deste
público é essencial para garantir a oferta adequada de
nutrientes. Objetivos: Relatar a diferença entre o volume
prescrito e o volume infundido de dieta enteral em pacientes
internados em uma UTI. Métodos: Trata-se de um estudo
observacional, longitudinal, descritivo, realizado com
pacientes internados na UTI de um hospital universitário em
Belém-PA. Foram selecionados pacientes acima de 20 anos,
de ambos os sexos, admitidos na UTI no período de março a
junho de 2019, que faziam uso de terapia nutricional enteral
exclusiva administrada por bomba de infusão contínua,
acompanhados durante 7 dias consecutivos. Foram coletados os registros diários de prescrição e de valores de
infusão da dieta. A pesquisa teve a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa do hospital, com parecer 3.174.182.
Resultados: Participaram do estudo 14 pacientes, 64,3%
(n=9) do sexo masculino. A média de idade foi de 50
anos. Quanto ao motivo da internação na UTI, a maioria
dos participantes eram portadores de doenças infeciosas
(50%), seguido de pós-operatório de cirurgias (21,4%),
sepse (14,2%), complicações do Diabetes mellitus (7,14%)
e pneumonia (7,14%). Da amostra, 92,8% (n=13) apresentavam a sonda no posicionamento gástrico. Ao analisar
sete dias de TNE, obteve-se a média de 884 mL/dia de dieta
enteral infundida nos participantes da pesquisa. Ademais,
1016 mL/dia foi a média de volume prescrito para tais
pacientes. A diferença entre as médias de volume prescrito
e infundido alcançou 132 mL/dia. Discussão: No total, os
pacientes da UTI recebiam, em média, 87% do volume de
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dieta enteral prescrita pelo nutricionista. Alcançar a meta
calórica e proteica planejada de pacientes críticos em UTI
é essencial, a fim de evitar o processo de desnutrição e
degradação muscular. Os pacientes do estudo obtiveram
valor aceitável de diferença entre a prescrição e o volume
total infundido. Esse dado indica qualidade na terapia nutricional e na assistência dentro da UTI. Torna-se necessário
que o profissional nutricionista monitore corretamente a
manipulação da TN, com auxílio da equipe multiprofissional, diminuindo os erros na prescrição nutricional para
consequente melhora do estado nutricional dos pacientes.

EP426
ANÁLISE DAS INTERCORRÊNCIAS NA TERAPIA NUTRICIONAL PERIOPERATORIA EM HU
APRESENTADORES: MARCIA DE SOUZA ANTUNES; LUIZ STANISLAU NUNES CHINI; VINICIUS LINHARES PEREIRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI - RJ - BRASIL.
O tempo prolongado de jejum no pré operatório e a
demora para reintrodução da dieta contribui para um maior
catabolismo e convalescença. Além disso, a presença de
alimentos no trato digestivo causa a secreção de hormônios
que estimulam a motilidade intestinal, diminuindo o risco
de infecções por translocação bacteriana. Desta forma,
o jejum no pré operatório por tempo maior que 8h e a
demora para reintrodução da dieta prejudicam a recuperação e, consequentemente, levam ao aumento do tempo
de internação e a maiores custos hospitalares. Objetivo:
Demonstrar a incidência de efeitos adversos provocados
pelo jejum prolongado e os benefícios relacionados com
a realimentação precoce durante o período perioperatório
na unidade hospitalar.Métodos: Estudo descritivo e observacional. Os dados foram coletados de dezembro de 2018
a maio de 2019, utilizando prontuários dos pacientes. As
ocorrências de efeitos adversos e a correlação entre esses
efeitos e as intercorrências que prejudicaram a realimentação pós-cirúrgica foram avaliadas com auxílio de uma
planilha eletrônica, elaborada a partir dos dados obtidos
com um formulário. Foram coletados dados de 47 pacientes
submetidos a procedimentos cirúrgicos abdominais eletivos,
com idade acima de 18 anos. Foram excluídos cirurgias de
emergência, puérperas e pacientes que ficaram menos que
72 horas internados no hospital após o procedimento cirúrgico. Até o momento foram analisados 27 pacientes, sendo
3 foram excluídos por permanecerem menos que 72h internados. Aprovado CAAE sob o Nº 9
 5984318.6.0000.5243.
Resultados: Dos 24 pacientes que foram analisados até
o momento, 12 são do sexo feminino, sendo 9 da cirurgia
geral, 8 urologia e 7 ginecologia. O tempo médio de

jejum pré operatório foi de 13h, o menor de 10h e o maior
de 19h. A média de tempo para a reintrodução da dieta
foi de 37h, o menor 4h e o maior183h. Todos tiveram
jejum pré operatório considerado inadequado. Foram
consideradas inadequadas as dietas reintroduzidas após
24h, totalizando oito pacientes(33%). As complicações
mais observadas foram: constipação(58%), náuseas(45%),
dor(33%), vômitos(25%), hipofosfatemia(8%) e falha na
realimentação(16%). Dentre os pacientes considerados
inadequados, 12% apresentaram hipofosfatemia e 25% Íleo
Adinâmico e Infecção; estes pacientes tiveram um tempo
de internação maior que os considerados adequados em
58%(6 dias).Apesar das evidências apontarem que o jejum
prolongado no pré operatório é prejudicial para a recuperação do paciente e que a demora para a introdução da
dieta no pós operatório está associada ao maior risco de
complicações tardias,como infecção e deiscências, observamos que ainda são aplicados longos períodos de jejum
no pré operatório e tempos prolongados de reintrodução da
dieta enteral no pós operatório. As causas desses atrasos são
diversas, porém a maioria pode ser combatida, buscando
uma recuperação mais rápida e eficaz do paciente.

EP427
ANÁLISE DO USO DE OPIOIDES PERIOPERATÓRIO EM
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: MARCIA DE SOUZA ANTUNES; LUIZ STANISLAU NUNES CHINI.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI - RJ - BRASIL.
Sabe-se que a dor tem influência direta na morbidade e
mortalidade de pacientes cirúrgicos. Com base nisso, muitas
vezes é necessário, para analgesia no pós operatório, a
administração de opióides, que possuem efeitos analgésicos
muito potentes, além de efeitos sedativos. No entanto, vários
estudos demonstram que o uso de opióides tem efeitos
adversos no sistema gastrintestinal, prolongando o tempo de
íleo adinâmico e causando náuseas e vômitos, impedindo
assim a nutrição precoce, fundamental para a recuperação
dos pacientes,e prolongando o tempo de internação.
Objetivos: Demonstrar a incidência de efeitos adversos
provocados pelo uso de opióides durante o período perioperatório na unidade hospitalar. Métodos: Estudo descritivo
observacional. Os dados foram coletados de dezembro
de 2018 a maio de 2019, utilizando os prontuários dos
pacientes. As ocorrências de efeitos adversos e a correlação
entre esses efeitos e as intercorrências que prejudicaram a
realimentação pós-cirúrgica foram avaliadas com auxílio
de uma planilha eletrônica elaborada a partir dos dados
obtidos com auxílio de um formulário. Foram coletados
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dados de 47pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos abdominais eletivos, com idade acima de 18 anos.
Foram excluídos da pesquisa cirurgias de emergência,
puérperas e pacientes que ficaram menos que 72 horas
internados no hospital após o procedimento cirúrgico. Até
o momento foram analisados 27 pacientes, sendo que 3
foram excluídos por permanecerem menos que 72h internados. Aprovado CAAE sob o Nº95984318.6.0000.5243.
Resultados: Dos 24 pacientes que foram analisados até
o momento, 12 são do sexo feminino, sendo 9 da cirurgia
geral, 8 da urologia e 7 da ginecologia. O uso de opióides
foi presente em todas as cirurgias: Fentanil foi usado em
92%, Remifentanil em Bomba de Infusão Contínua em 8%
e Morfina em 45% da cirurgias. A dose média de fentanil
foi de 3,5 mcg/kg, a maior dose foi de 9mcg/kg. O uso
de Morfina no intraoperatório se restringiu a via de cateter
peridural e a dose usada foi de 2mg. As complicações pós
operatórias mais observadas foram: Constipação (58%),
Náuseas (45%), Dor (33%) e Vômitos (25%). A dipirona foi
administrada em 75% das vezes como analgésico no pós
operatório, 33% foram opióides e um paciente não fez uso
de analgésicos. Dentre os que utilizaram opióides, 75%
tiveram constipação, 62% Náuseas,37,5% vômitos e atraso
realimentação, e 25% apresentaram distensão abdominal,
íleo adinâmico, instabilidade hemodinâmica e depressão
respiratória. A média do tempo de internação foi superior
em oito dias nos pacientes que utilizaram opióides. Os
efeitos adversos descritos na literatura foram observados
em grande escala no hospital estudado. Muitas vezes é
necessário o uso de opióides, fato, mas racionalizar o seu
uso para analgesia no pós operatório. Além disso, no intraoperatório é necessário otimizar a dose utilizada de fentanil.

EP428
AVALIAÇÃO DO TEMPO DE JEJUM PRÉ OPERATÓRIO DE
PACIENTES INTERNADOS EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE
CASCAVEL – PR
APRESENTADORES: THAIS CRISTINA DA SILVA FRANK; FERNANDA
INES OLDONI; JESSICA MENIN NEIA DOS SANTOS; MICHELLE
VARASCHIM GARCIA.

HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL, CASCAVEL - PR - BRASIL.
Introdução: Tempo de jejum pré-operatório acima
do recomendado pode levar a prejuízos ou agravos
ao paciente devido à alterações metabólicas importantes. Objetivos: Avaliar o tempo de jejum pré-operatório de pacientes internados na instituição durante o
período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019.
Métodos: Foram incluídos na pesquisa, todos os pacientes que
estiveram internados na instituição e que foram submetidos a

algum tipo de procedimento cirúrgico durante este período.
Todos os dados foram coletados através do sistema Tasy, cujas
informações são provenientes dos prontuários eletrônicos dos
pacientes. A análise dos dados foi feita através do próprio
sistema, que gera indicadores e gráficos. O tempo de jejum
pré-operatório é preenchido pela equipe de enfermagem e
de nutrição do hospital e foi divido em três grupos: (1) até
2h, (2) entre 2h a 8h e (3) acima de 8h. Para o tempo de
jejum pré foi utilizado o tempo da última refeição realizada
(líquidos ou sólidos) até o início do procedimento cirúrgico.
Resultados: No período, 3446 pacientes passaram por
algum procedimento cirúrgico, entretanto apenas 2707
pacientes tinham todos os dados pertinentes à esta pesquisa,
os demais foram excluídos do estudo. A maior categoria foi
ginecologia (n=589), seguida das cirurgias do trato digestivo com (n=482), otorrino (n=407), ortopedia (n=284),
vascular (n=264), oncologia (n=133), nefro/urologia
(n=131), neurologia (n=98) e as demais especialidades
(n=319). Considerando o total de cirurgias avaliadas, o
tempo de jejum pré acima de 8h foi prevalente com 7,4%,
seguido de 12,3% dos pacientes com jejum entre 2 e 8h e
apenas 0,3% com abreviação de jejum em até 2h antes da
cirurgia. Avaliando meses separadamente, o melhor resultado
foi em fevereiro com 81,5% para o grupo 3, que significou
uma redução de 5% comparado à média mensal, e aumento
do percentual dos grupos 1 e 2 em relação aos demais meses.
Conclusão: Em janeiro de 2018 foi implantado o protocolo
de abreviação de jejum e houve adesão das equipes em se
colocar em prática, no entanto, uma dificuldade em conseguir
reduzir este tempo deve-se ao fato de que boa parte dos
pacientes internam para cirurgias eletivas e realizam o jejum
com maior tempo do que o recomendado, para isso a Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional está elaborando de
um folder com informações sobre o período de jejum para
distribuir aos pacientes cirúrgicos e profissionais das principais
clínicas de anestesia da região.

EP429
AVALIAR TEMPO DE JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO DAS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS DOS PACIENTES ADMITIDOS
EM UM HOSPITAL NA CIDADE DE LAURO DE FREITASBA, UM DESAFIO PARA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE
POLITICA DE JEJUM.
APRESENTADORES: MARA REGINA SOARES PEREIRA1; LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA1; FERNANDO JORGE COTRIM ARANTES1;
VIVIANE ALMEIDA LIMA LEITE1; CLAUDIA MARIA WEST NANO
REGO1; ALZIRA CRISTINA RODRIGUES1; SHIRLEN OLIVEIRA TRINDADE1; RENATA GOMES PEREIRA COSTA2.

1. HOSPITAL AEROPORTO, LAURO DE FREITAS - BA - BRASIL; 2.
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRUY, SALVADOR - BA - BRASIL.
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Introdução: O jejum noturno pré-operatório foi instituído
quando as técnicas anestésicas ainda eram rudimentares.
A medicina Baseada em evidências tem mostrado amplamente que programas de abreviação do jejum são seguros.
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo quantificar a média
de tempo em que os pacientes permaneceram em jejum
bem como o tempo de internamento para procedimentos
cirúrgicos eletivos conforme especialidades. Métodos:
Pesquisa retrospectiva, realizada a partir dos indicadores de
qualidade executados no serviço de nutrição dos pacientes
admitidos nos meses de Janeiro a Abril de 2019, utilizando
planilha EXCEL 2017. Foram considerados: sexo, média de
idade, Índice de massa corpórea (IMC), média de tempo
de internamento e média de tempo em que os pacientes
permaneceram em jejum para procedimentos cirúrgicos
eletivos de pequeno e médio porte. Resultados: Foram
admitidos neste período, 332 pacientes em dieta zero, dos
quais 46% eram do sexo masculino e 54% do sexo feminino, com IMC médio 27 Kg/m² evidenciando sobrepeso,
segundo a OMS 1997 e média de idade de 42 anos. A
maioria (93%) deles apresentavam, na admissão, baixo
risco para desnutrição, conforme aplicação do Nutritionalv Risk Screening (NRS 2002<3) e 75% destes pacientes
não apresentavam comorbidades associadas. A média de
tempo de internamento foi de 1,9 dias. O intervalo do
tempo de jejum foi de no mínimo de 16h e máximo de
20h, todos estes decorrentes de procedimentos cirúrgicos.
Sendo que para cirurgias: Geral 20h, Ortopédicas 18h,
Urologia, Ginecologia e Vascular 16h. Apesar do tempo
de internamento ser compatível com o procedimento cirúrgico de pequeno e médio porte e a nossa população ser
de adulto, em sua maioria sem comorbidades associada e
com adequado estado nutricional, fator como a satisfação
do paciente deve ser considerada. Dados estes corroboram
com o estudo multicêntrico realizado em nove estados do
país, que revelou jejum pré-operatório acima de 8h em 75%
dos hospitais. Conclusão: Foi observado que a média de
tempo de jejum extrapolava ao intervalo de tempo preconizado pela literatura (6 a 8 horas antes do procedimento),
independente do procedimento cirúrgico a ser realizado.
Com base nos achados se reforça a luta de implantação do
protocolo de abreviação de jejum. Diante das evidências
será instituído um fluxo de política de jejum, com o intuito
de rastrear o paciente e abreviar o tempo de jejum que ele
está sendo submetido. Considerando assim, que o primeiro
dia de internamento é também o início da recuperação do
paciente conhecendo a realidade, afastando o imaginário
e produzindo mudanças baseadas em fatos.

EP430
BENEFÍCIOS METABÓLICOS E INFLAMATÓRIOS DA ABREVIAÇÃO DO JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO EM CIRURGIA
PEDIÁTRICA

APRESENTADORES: CARLOS AUGUSTO LEITE DE BARROS CARVALHO1; PAULO LUIZ BATISTA NOGUEIRA2; AUGUSTO AURÉLIO
DE CARVALHO3; JOSÉ EDUARDO DE AGUILAR NASCIMENTO2.

1. SANTA CASA DE CUIABÁ, CUIABA - MT - BRASIL; 2. CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, CUIABÁ - MT - BRASIL; 3.
SANTA CASA DE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: As principais sociedades de Anestesiologia
autorizam a ingestão de líquidos claros em até duas horas
antes da anestesia, porém essesguidelinesnão vem sendo
seguidos em hospitais que operam crianças, e trabalhos
vem demonstrando um tempo de jejum excessivo nestes
pacientes. Objetivos: Avaliar os efeitos metabólicos e inflamatórios da abreviação do jejum pré-operatório com uso
de bebida rica em carboidratos, em crianças pré-escolares
submetidas a herniorrafia inguinal eletiva. Métodos: Tratase de um estudo prospectivo, realizado na Santa Casa de
Misericórdia de Cuiabá-MT, onde foram randomizadas 40
crianças com diagnóstico de hérnia inguinal, divididas em
dois grupos: um grupo chamado jejum (prescrição de jejum
absoluto a partir de 00:00h) e outro grupo chamado de
carboidrato (CHO - em que as crianças eram autorizadas a
ingerir uma bebida contendo maltodextrina 12,5%, 150ml,
duas horas antes da operação). Foram colhidas amostras
sanguíneas no pré e pós-operatório imediatos, para dosagens
de albumina, interleucina 6, glicemia, insulina e proteína C
reativa, além da realização do cálculo do índice de HOMA-IR
e do índice inflamatório PCR/Albumina. Resultados: O
tempo de jejum pré-operatório foi significativamente menor
no grupo submetido a abreviação do jejum (p<0,001). Os
valores da PCR foram significativamente menores no
grupo CHO, tanto no pré-operatório (3,60 mg/L vs 0,53
mg/L; p=0,05) quanto no pós-operatório (3,53 mg/L vs
0,49 mg/L, p=0,02). Os valores da razão PCR/Albumina
também foram significativamente menores no grupo CHO
no período pré-operatório (0,89 vs 0,13, p=0,03). Quatro
(21%) pacientes do grupo jejum tornaram-se hiperglicêmicos
no pré-operatório, enquanto nenhum teve hiperglicemia no
grupo CHO (p=0,04). Não houveram diferenças estatisticamente significativas nos valores de albumina, interleucina-6,
insulina e índice de HOMA entre os grupos.Não houve
nenhum evento adverso no trabalho. Discussão: Os resultados deste trabalho mostram que a abreviação do jejum
pré-operatório em crianças sadias com o uso de bebidas ricas
em carboidratos reduz a reação inflamatória relacionada
ao trauma cirúrgico no período perioperatório, evidenciado
através de menores valores de PCR e da relação PCR/
Albumina. Além disso, estes pacientes apresentaram melhor
metabolismo glicêmico no mesmo período. Estes resultados
são de importantes e sugerem com propriedade a indicação
da abreviação do jejum em cirurgias eletivas de crianças.
Acreditamos que esta investigação tenha relevância pela
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carência de trabalhos sobre este tópico nestes pacientes. Em
suma, concluímos que a abreviação do jejum pré-operatório
através do uso de bebidas contendo carboidratos melhora
a resposta metabólica e inflamatória no peri-operatório
de crianças pré-escolares submetidas a cirurgia eletiva de
herniorrafia inguinal.

EP431
ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS A
CIRURGIAS ELETIVAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: GUTEMBERG PIMENTA DE CASTRO; MESSIAS
SILVA MARTINS; KAREN PRICYLA CRUZ SANTOS; VIVIANNE DE
SOUSA ROCHA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: O procedimento cirúrgico é um trauma que gera
um estado hipercatabólico, o qual promove alterações no
metabolismo das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos,
induzindo a modificação do estado nutricional, com aumento
de necessidades nutricionais. Ademais, o estado nutricional
pré e pós cirúrgico tem importante influência na evolução
clínica dos pacientes hospitalizados, podendo ser, ainda,
agravado quando é considerado o tempo de jejum o qual
os pacientes são submetidos antes da cirurgia. Objetivos:
O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional de
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado em
pacientes cirúrgicos internados em um Hospital Universitário.
Foram avaliados 128 pacientes com idade igual ou superior
a 18 anos, de ambos os sexos, submetidos a cirurgias eletivas
que aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para coleta
de dados foi utilizado um formulário semiestruturado, bem
como ferramentas de triagem nutricional, tal qual a Avaliação
Subjetiva Global - ASG e Nutritional Risk Screening – NRS,
as medidas antropométricas coletadas foram o peso atual
e habitual, altura, circunferência do braço e dobra cutânea
tricipital. Com base nas medidas antropométricas coletadas,
foram calculados o Índice de Massa Corporal - IMC, o
percentual de perda de peso e a Circunferência Muscular do
Braço - CMB. Foram coletadas também informações sobre
o tempo de jejum pré-operatório. Resultados: Os pacientes
foram distribuídos segundo o tempo de jejum pré-cirúrgico
em dois grupos (grupo 1: tempo de jejum ≤ a 15 h; grupo
2: tempo de jejum > 15h). Salienta-se que, em ambos os
grupos, a maior parte dos indivíduos avaliados apresentaram um estado nutricional satisfatório, quando avaliados
de acordo com o Índice de Massa Corporal – IMC (Grupo
1: 47,45%, e Grupo 2: 50,72%, p= 0,509) e ASG (Grupo
1: 44,7% e Grupo 2: 80%, p= 0,121). Contudo, apesar

do grupo 2 apontar uma alta prevalência de pacientes
bem nutridos, entendendo que 80% dos indivíduos foram
classificados como eutróficos de acordo com a ASG, neste
grupo a hipótese de os avaliados apresentarem algum risco
nutricional, de acordo com a NRS, se mostrou mais evidente
54,5% (p= 0,965). Discussão: Portanto, apesar do estudo
ter apontado uma boa prevalência de indivíduos com o
estado nutricional adequado, a triagem nutricional apontou
risco para desnutrição, sendo necessário o monitoramento
contínuo do estado nutricional dos pacientes, objetivando a
garantia de um manejo e prognóstico intra e pós-operatório
satisfatório.

EP432
ESTADO NUTRICIONAL E LESÃO POR PRESSÃO EM
PACIENTES COM CÂNCER EM PÓS-OPERATÓRIO
APRESENTADORES: MARIELE APARECIDA MARCATTO1; CAROLINA
RUBIA MARTINS VALENTE2; VERA SILVIA FRANGELLA2; THAIS DE
CAMPOS CARDENAS1.

1. IBCC ONCOLOGIA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A cirurgia oncológica é um tipo de tratamento
do câncer, com finalidade curativa, paliativa ou até de
estadiamento, pois em alguns casos só é possível avaliar
a extensão da doença durante o ato cirúrgico. No período
intraoperatório uma das complicações mais comuns é o
desenvolvimento de lesões por pressão (LP). Apesar de não
haver um único responsável pelo risco de desenvolver LP,
o que se sabe é que estado nutricional é um dos fatores
intrínsecos favoráveis à ocorrência de LP, sendo proporcional
ao grau de desnutrição, ou seja, quanto mais desnutrido,
maior o risco de LP. Objetivos: Avaliar a relação entre risco
nutricional e LP no pós-operatório de pacientes com câncer.
Métodos: Estudo exploratório, transversal, em um único
dia, realizado em um hospital especializado em oncologia
da cidade de São Paulo/SP. A amostra inicial (n=16) teve
como critérios de inclusão os pacientes que estavam até o
seu terceiro dia de pós-operatório internados. O instrumento
de coleta de dados consistiu na aplicação das ferramentas
NRS-2002 e GLIM e coleta do escore das escalas BRADEN
e ELPO (ambas aplicadas pela enfermagem). Os resultados das variáveis quantitativas foram submetidas ao teste
exato de Fisher, teste da razão de verossimilhanças e teste
t-Student. Resultados: A idade dos participantes do estudo
foi de 54,8 anos (± 13,3). Dentre as especialidades cirúrgicas atendidas, a maior ocorrência se deu na mastologia
e ginecologia (31,3%, cada), seguidas por urologia (25%)
e cabeça e pescoço (12,5%). Foi observado risco de lesão
por pressão, segundo a BRADEN, em 02 pacientes (12,5%
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da amostra). Se considerada a escala ELPO, tem-se que 03
pacientes (21,4%) da amostra possuíam risco para LP. Apenas
01 paciente possuía risco pelas duas escalas e, avaliando
os itens abordados, percebe-se que esse paciente (cirurgia
de mama e ginecológica no mesmo momento) era o único
que apresentava mobilidade reduzida previamente à cirurgia.
Os outros dois pacientes classificados em maior risco pela
ELPO (e não pela BRADEN) foram submetidos a cirurgia
ginecológica de grande porte e, possivelmente, o impacto
do posicionamento e tempo cirúrgico, foram os responsáveis
pela pontuação na ELPO. Essa escala não foi aplicada em 02
pacientes (12,5% do total da amostra). A triagem nutricional
apontou 05 pacientes (31,3%) com risco nutricional e esses
foram classificados como desnutridos pelo GLIM. Todos os
pacientes classificados como risco para desenvolvimento de
LP pela escala BRADEN (12,5%), foram classificados também
como desnutridos pela GLIM (p=0,083). Conclusões: Os
pacientes com risco de desenvolvimento de LP também
apresentaram comprometimento do estado nutricional,
reforçando a importância da realização de diagnóstico nutricional e assistência adequada em conjunto com a equipe de
enfermagem e cirurgiões.

EP433
JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO E COMPLICAÇÕES PÓSOPERATÓRIA DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS
ELETIVAS
APRESENTADORES: MESSIAS SILVA MARTINS; GUTEMBERG PIMENTA DE CASTRO; KAREN PRICYLA CRUZ SANTOS; VIVIANNE
DE SOUSA ROCHA.

complicações as mais recorrentes foram náuseas, vômitos
e hiperglicemia. No entanto, a presença de complicações
não diferiu entre os grupos. Discussão: O tempo de jejum
pré-operatório coletado neste estudo foi maior que o recomendado pela literatura. As diretrizes atuais (Projeto ACERTO
e a ERAS) recomendam tempo médio de jejum pré-operatório
de 2 horas para líquidos e 6 horas para sólidos. No pósoperatório, ambos os grupos apresentaram reintrodução
alimentar dentro do recomendado pela literatura atual, os
pacientes do grupo 1 apresentaram uma média de jejum
pós-operatório, estes foram mantidos em maior tempo de
jejum ininterrupto, juntamente aos do grupo 2, com média
de 10:12 horas de jejum pós-operatório e jejum total de
29:53 horas. Dentre as complicações mais recorrentes foram
observadas a presença de náuseas (22,4% e 13,1%, p =
0,172), vômitos (11,9% e 3,3%, p= 0,068), no grupo 1 e 2,
respectivamente. As complicações infecciosas e metabólicas
(hiperglicemia) foram mais presentes no grupo 2, com tempo
de jejum maior. Os pacientes, portanto, permaneceram em
um tempo pré-operatório prolongado com complicações
intestinais, infecciosas e metabólicas como náuseas, vômitos
e hiperglicemia. Esse estudo reforça a importância da
implementação de protocolos para a redução do tempo de
jejum, tendo em vista os benéfico destes para recuperação
do paciente cirúrgico.

EP434
MANEJO NUTRICIONAL EM PACIENTE ONCOLÓGICO
COM QUILOTÓRAX APÓS ESOFAGECTOMIA: RELATO
DE CASO
APRESENTADORES: TAUANE KATIELE RAMOS NISHIZAKI; TAYSA
MACHADO MENEZES; FERNANDO ERNESTO CRUZ FELIPPE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: O jejum é frequentemente utilizado em
processos cirúrgicos e o seu tempo prolongado tem sido
associado à desnutrição, as complicações pós-operatórias
e maior tempo de internação dos pacientes. Objetivos:
Avaliar o tempo de jejum e complicações pós-operatórias
de pacientes submetidos a cirurgias eletivas em um hospital
universitário. Métodos: Esse estudo transversal foi realizado em pacientes cirúrgicos internados em um Hospital
Universitário. Para coleta de dados foi utilizado formulário
semiestruturado que contemplou questões relacionadas ao
perfil sociodemográfico, diagnóstico clínico, tempo de jejum
e complicações pós-operatórias. O teste do Chi-quadrado
foi usado para análise das variáveis categóricas e teste T
para variáveis numéricas, considerado α=5%. Resultados:
Participaram do estudo 128 pacientes, com tempo de jejum
de 25:41 horas em média. Os pacientes foram alocados em
dois grupos, de acordo com o tempo de jejum pré-operatório:
grupo 1 ≤ 15h e grupo 2 > 15h. A média de idade foi
48,5 para o grupo 1 e 44,9 no grupo 2 (p= 0,338). Dentre

HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS - SP - BRASIL.
Introdução: O quilotórax é caracterizado pelo vazamento de
linfa no espaço pleural devido uma lesão no ducto torácico,
uma complicação relativamente rara após procedimentos
cirúrgicos torácicos que incluem linfadenectomia mediastinal.
O quilo é composto de proteínas, lipídios, linfócitos e micronutrientes, o seu vazamento pode acarretar em desnutrição
e morbidade significativa. Objetivo: Descrever um relato de
caso de quilotórax e sua intervenção nutricional. Métodos:
Trata-se de um relato de caso, de natureza descritiva e observacional, foram coletados dados do paciente em prontuário
e sistema de informação hospitalar do Hospital de Câncer
de Barretos. Resultados: Paciente, sexo masculino, 62 anos,
admitido em agosto de 2018 com diagnóstico de neoplasia
avançada subestenosante em transição esôfago gástrica;
com peso de 72,5kg, altura de 1,72m e Índice de Massa
Corporal de 24,6kg/m², variação de peso ponderal (VP)
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prévia de -17,6%, foi indicada sonda nasoenteral (SNE) e
iniciado nutrição enteral (NE) normocalórica e hiperproteica.
Iniciou tratamento com quimioterapia (QT) neoadjuvante, fez
uso de Imunonutrição pré-operatória e submetido à esofagectomia proximal com reconstrução em tubo gástrico via
robótica e confecção de jejunostomia (JJT), peso de 63kg, VP
= -13%, no 2º dia pós operatório verificou-se alto débito do
dreno torácico (DT) direito de 2200ml em aspecto quiloso,
com suspeita de quilotórax, indicada nutrição parenteral
central (NPC). Após 8 dias o quadro foi resolvido, introduzida
NE de rica em triglicerídeos de cadeia média (TCM) e dieta
líquida VO para alta hospitalar. Após 11 dias o paciente
retorna com queixa de febre diária, dispneia, prostração,
inapetência e diarreia, internado com diagnóstico de derrame
pleural bilateral, submetido à toracocentese e passagem
de DT bilateral, jejum VO e antibioticoterapia, débitos de
2600ml no DTD e 1100ml do DT esquerdo (DTE) de líquido
quiloso; iniciou NPC, alcançando valor energético total
(VET) no 3º dia com 1742kcal (27kcal/kg de peso) e 10g
de módulo protéico via JJT 2x/dia (93g de proteínas [PTN] 1,5g/kg de peso); em 1 semana de tratamento conservador
o débito do DTD se mantinha alto (>1000ml), devido hipoalbuminemia foi adicionado 15g de PTN (1,7g/kg de peso).
Após 24 dias de internação, foi submetido à embolização do
ducto torácico através de radiointervenção com sucesso, foi
introduzida dieta VO pastosa hipogordurosa e desmame da
NPC, foi de alta hospitalar com dieta VO hiporgordurosa,
PTN 15g 3x/dia e TCM 10ml 2x/dia. Após 12 dias de alta,
peso= 60,8kg, seguindo as orientações, ótima ingestão
VO, sem drenos, liberado dieta geral com introdução lenta
lipídica e uso de suplemento nutricional hipercalórico 1x/
dia. Discussão: Pacientes com quilotórax possuem risco de
desnutrição devido à perda de nutrientes no vazamento do
quilo, a abordagem nutricional é de suma importância para
a correção dos déficits nutricionais e contribuir para o bom
desfecho do caso.

EP435
MONITORAMENTO DO TEMPO DE JEJUM DOS PACIENTES
SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EXAMES
E HEMODINÂMICOS
APRESENTADORES: DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA; LILLIAN DE
CARLA SANT ANNA MACEDO; MARIA DE LOURDES DIAS BRAZ;
RICARDO TADEU PRETE; MARCELO ALVES GONCALVES; ROSANA
PERIM COSTA; SIOMARA T. F. YAMAGUTI; APARECIDA NATANE V.
DE SOUZA ZANARDI.

HCOR, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A desnutrição hospitalar atinge principalmente
os pacientes mais vulneráveis, como diabéticos, idosos
frágeis, oncológicos, cardiopatas, crianças e portadores

de terapia nutricional. No ambiente hospitalar, os pacientes
são submetidos frequentemente a exames e procedimentos
com necessidade de jejum, agravando o estado nutricional.
Diretrizes atuais de anestesiologia, grupo ERAS (Enhanced
Recovery After Surgery) e projeto ACERTO (Aceleração da
recuperação total pós-operatória) recomendam o uso de
líquidos claros e a abreviação do jejum com maltodextrina
duas horas antes do procedimento para reduzir a resistência
insulínica e a resposta metabólica ao trauma, favorecendo
o paciente. Objetivo: Monitorar o tempo de jejum de
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, hemodinâmicos e exames para fundamentar a criação de protocolo
institucional de abreviação de jejum. Métodos: Coleta de
dados do tipo prospectiva observacional por meio de busca
ativa em prontuário, realizada nas Unidades de Internação
e de Terapia Intensiva em Hospital privado de São Paulo,
no período de Fevereiro a Maio de 2019. Resultados: A
amostra constitui-se de 566 indivíduos (279 idosos 54% ,
224 adultos 34% e 63 crianças 12%), maiores e menores
de 18 anos, sendo 244 do gênero feminino e 323 do
gênero masculino, submetidos a procedimentos cirúrgicos,
hemodinâmicos e exames. Destes 367 permaneceram
mais de 12 horas em jejum e 199 menos de 12 horas,
240 pacientes com mais de 8 horas em jejum e 34 com
menos de 8 horas para cirurgias, 135 pacientes com mais
de 6 horas em jejum e 10 com menos de 6 horas em jejum
para procedimentos hemodinâmicos,140 pacientes permaneceram em jejum por mais de 4 horas e 17 com menos
de 4 horas para exames. Dados estes corroboram com o
estudo multicêntrico realizado em nove estados do país,
que revelou jejum pré-operatório acima de 8 horas em 75%
dos hospitais. O jejum prolongado aumenta a resistência
à insulina e intensifica o catabolismo proteico decorrente
do estresse metabólico do trauma. Conclusão: A análise
dos dados revelou longos períodos de jejum durante a
internação hospitalar que pode ter consequências negativas
no estado nutricional. Esses achados e as recomendações
atuais embasaram a elaboração de protocolo institucional
com padronização dos tempos de jejum e abreviação com
maltodextrina duas horas antes do procedimento.

EP436
MOTIVOS DO JEJUM SUPERIOR A 24 HORAS EM UM
HOSPITAL PRIVADO DE NÍVEL TERCIÁRIO
APRESENTADORES: CAMILA PAES BOSSONARO PEREIRA; NATHALIA WLLIANE DA COSTA GOUVÊA; CAMILA BELÉM TONIATTI; TATIANA AMORIM PINTO; KAMILA DE ASSIS KIHARA; ALINE EVELYN
ARAÚJO DE OLIVEIRA FORQUESATO; CLAUDIA VASCONCELOS
PIEROZZI; AUREA CELESTE DE SOUZA MENDES.

HOSPITAL VERA CRUZ, CAMPINAS - SP - BRASIL.
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Introdução: O jejum pode ocorrer em diversas situações
no ambiente hospitalar, como exames laboratoriais e
imagens, cirurgias, conduta médica, instabilidade clínica do
paciente, entre outros. Após algumas horas de jejum, ocorre
diminuição dos níveis de insulina e aumento dos níveis de
glucagon. A reserva de glicogênio é consumida em menos
de 24 horas. Simultaneamente a gliconeogênese é ativada e
o catabolismo protéico é acelerado. A conduta nutricional
hospitalar é necessária para preservar ou recuperar o estado
nutricional, e o jejum prolongado pode favorecer ou agravar
a desnutrição em pacientes hospitalizados. Assim, é importante identificar os motivos do jejum sem tratativa para que
intervenções sejam realizadas a fim de evitar complicações.
Objetivos: Estratificar os motivos do jejum superior a 24
horas e quantificar os pacientes em jejum acima de 24 horas
sem tratativa. Métodos: Dados tabulados do período de
dezembro de 2018 a junho de 2019, por meio de relatório
diário, estabelecido em protocolo institucional, evidenciando
tempo de permanência e motivo do jejum e tratativa aplicada para abreviação do jejum. O protocolo abrange os
pacientes internados na instituição, com exceção de recémnascidos. Os resultados estão apresentados em porcentagem.
Resultados: Analisou-se 3.469 pacientes que estiveram em
jejum no período indicado. O tempo de jejum superior a 24
horas correspondeu a 15%. O principal motivo foi cirúrgico
(49%), seguido de jejum terapêutico (33%), terminalidade
(10%), sonolência/disfagia (7%) e endoscopia/colonoscopia
(1%). Foram evidenciados 39 pacientes (7,8%) que não
estavam de acordo com o protocolo institucional, sendo que
destes, 43,6% não apresentavam justificativa do jejum sem
tratativa. Discussão: O jejum prolongado pode ocasionar
alterações metabólicas, mudanças na composição corporal
e na fisiologia dos órgãos, ocasionando maior probabilidade de ocorrência de infecções, úlceras por pressão e
comprometimento da barreira intestinal. A principal causa
de jejum superior a 24 horas foi cirúrgica, sendo que de
acordo com a Associação Médica Brasileira e o Conselho
Federal de Medicina, a recomendação é de que a reintrodução da dieta no pós-operatório seja realizada entre
12-24 horas após a maioria dos procedimentos. O tempo
adequado de jejum é importante para evitar a desnutrição
hospitalar e/ou minimizar os malefícios aos pacientes já
desnutridos. Conclusão: Identificou-se a necessidade de
intensificar a monitorização do tempo de permanência em
jejum e tratativas aplicadas, tendo como foco abreviar o
tempo de jejum e conscientizar sobre a importância do
protocolo institucional, diminuindo riscos como hipoglicemia, morbimortalidade, desnutrição hospitalar e tempo
de internação.

EP437
PERFIL PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES DE CIRURGIA
GERAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

APRESENTADORES: LUCIANA SILVA DE MELO; VINICIUS LINHARES PEREIRA; LETICIA GOULART DE ALCANTARA; NATHALIA DA
SILVA COSTA; DEBORA FERREIRA VINAGRE; LUIZ STANISLAU
NUNES CHINI.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI - RJ - BRASIL.
Introdução: O jejum pré-operatório prolongado aumenta
a resistência à insulina e torna o paciente mais sensível a
ação dos hormônios catabolizantes, normalmente liberados
em decorrência da agressão cirúrgica. Tal resistência à
insulina acarreta consequências metabólicas que levam
a complicações pós-operatórias, que podem ser evitadas
com a abreviação desse jejum. Estudos mostram que tanto
em operações abertas de grande porte como nas de videolaparoscopia é possível abreviar o jejum pré-operatório,
alimentar precocemente no pós-operatório e reduzir o tempo
de internação com segurança. Justificativa: Traçar o perfil
perioperatório dos pacientes submetidos à cirurgia geral
para implementação do protocolo de abreviação de jejum
e realimentação precoce no hospital em estudo. Objetivos:
Identificar o tempo de jejum, faixa etária, tipos de cirurgias,
complicações pós-operatórias e dieta pós-operatória em
pacientes internados em um hospital universitário submetidos à cirurgia geral. Métodos: estudo retrospectivo. Foram
analisados 38 prontuários de pacientes adultos submetidos
à cirurgia geral em um hospital universitário no período de
novembro de 2018 a abril de 2019. A partir destes prontuários foram coletados os seguintes dados: nome, número do
prontuário, idade, tipo e tempo de cirurgia, complicações
pós-operatórias, tempo de jejum, via e tipo de dieta pósoperatória. Foi utilizada uma planilha no Excel para registro
dos dados coletados. A partir destas informações, foi possível
realizar a análise estatística dos dados. Critérios de inclusão:
cirurgias eletivas, realizadas pela cirurgia geral, pacientes
adultos e idosos. Critérios de exclusão: procedimentos ambulatoriais, gestantes e nutrizes. Resultados: foram analisados
38 prontuários e destacamos como principais parâmetros:
faixa etária: 57% eram adultos (idade entre 19 e 59 anos); As
principais cirurgias encontradas foram: hernioplastia (29%),
colecistectomia por videolaparoscopia (26%), enterectomia
(16%) e tireoidectomia (10%). Em relação às complicações,
foi observado em apenas 25% dos pacientes tendo como
principal queixa náuseas e vômitos (11%). Ao analisar o
tempo de jejum perioperatório, foi observado que 62% dos
pacientes ficaram em jejum de 13 a 24 horas e em 10% dos
casos esse jejum chegou a ser de 6 a 8 dias. A consistência de
dieta pós-operatória predominante foi branda (45%), seguida
da líquida (19%) e da pastosa (14%). Em 10% dos casos os
pacientes receberam dieta pós-operatória via SNE e em 8%
via NPT. Discussão: Foi verificado um prolongado tempo
de jejum perioperatório quando comparado aos guidelines
de cirurgias. Verifica-se a importância da implementação,
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neste hospital, de um protocolo multimodal de abreviação
de jejum e realimentação precoce.

EP438
PLANEJAMENTO MULTIPROFISSIONAL NA ABREVIAÇÃO
DO JEJUM EM HOSPITAL DE GRANDE PORTE EM SÃO
PAULO
APRESENTADORES: CRISTIANE ALMEIDA HANASIHIRO1; ANDREA
DA COSTA MOREIRA DE OLIVEIRA2; DEBORA DALLE MOLLE2;
JOÃO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR2; BRUNA SILVA GOMES2;
SUZANA VANDERCI VILELA SANTOS2; MONICA DE SOUZA BONFIM PINHEIRO2; MARIA CRISTINA ALVES RODRIGUES MARQUES3.

1. BP, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2. A - BP, SÃO PAULO - SP - BRASIL;
3. A- BP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: Ao preparar o paciente para cirurgia, diversas
etapas são fundamentais para assegurar a recuperação
rápida e efetiva. Há riscos que são inerentes aos procedimentos cirúrgicos e que podem refletir no aumento do tempo
de internação, no sofrimento e nos custos hospitalares durante
a internação. Assim, é de interesse de todos, paciente, equipe
médica, equipe multidisciplinar e todo o sistema de saúde,
que as complicações sejam reduzidas ao máximo e que,
quando ocorram sejam de fácil manejo. Nos programas de
Aceleração da Recuperação Pós-Operatória um dos pilares é
a abreviação do jejum pré-operatório, cujo objetivo é diminuir
a resistência insulínica induzida ao trauma, além de reduzir o
estresse do paciente, sede, fome e náuseas pós-operatória.
Objetivos: Integrar a ação multidisciplinar para melhoria da
adesão ao protocolo de abreviação do jejum, considerando
um hospital geral de grande porte com 750 leitos. Métodos:
Foram realizadas revisões do protocolo integrando o papel
de cada integrante da equipe multiprofissional com discussão
dos indicadores e planos de ação de forma institucional
e pontual para cada Unidade de Internação e UTIS com
resultados mensais compartilhados. Resultados: Em 2017
a taxa de adesão ao protocolo de abreviação do jejum foi
de 36%. Em 2018, a taxa de abreviação do jejum foi de
76,92%. Em 2019 de janeiro a maio a taxa de abreviação
do jejum foi de 78,83%. Discussão: Em 2017, foi inserido
em sistema TASY, o score flex de Abreviação do jejum, no
qual o nutricionista passou a aplicar a escala, gerando
score e intervenção para a prescrição da suplementação
duas horas antes da programação cirúrgica sem a necessidade de questionamento para a equipe médica. A adesão
ao protocolo foi considerada até a etapa de checagem
da oferta em sistema, nestes casos, a falta de registro foi
sinalizada junto à equipe de coordenação de enfermagem
e nas análises críticas mensais para elaboração de planos
de ações pontuais. Em 2019, o protocolo passou por uma

nova revisão, na qual para pacientes com prescrição de
jejum acima de 8 horas (prolongado), o nutricionista passou
a ajustar o horário conforme recomendação do CRM sobre
o tempo de jejum, alterando o horário da última refeição e
ofertando alimentação conforme necessidade. A equipe de
anestesia como parte integrante iniciou o preenchimento do
score de abreviação do jejum no paciente ambulatorial com
a entrega de orientações para o jejum antes da internação.
Para pacientes internados no período noturno, onde há uma
dificuldade de alcance do nutricionista para aplicar o protocolo, a TI criou uma forma da avaliação preenchida pelo
anestesista em qualquer ponto do hospital ser impressa na
Central da Nutrição Clínica, possibilitando a prescrição da
suplementação. Todas essas medidas envolveram a equipe
no cuidado centrado no paciente melhorando resultados de
eficiência operacional, assegurando a assistência de maneira
multimodal.

EP439
RELATO DA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ABREVIAÇÃO DE JEJUM EM HOSPITAL PRIVADO DO OESTE
PARANAENSE
APRESENTADORES: THAIS CRISTINA DA SILVA FRANK; FERNANDA
INES OLDONI; JESSICA MENIN NEIA DOS SANTOS; MICHELLE
VARASCHIM GARCIA.

HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL, CASCAVEL - PR - BRASIL.
Introdução: Dentre os cuidados com pacientes cirúrgicos,
a abreviação do jejum pré operatório tem sido uma preocupação das equipes multidisciplinares, haja vista sua importância para a recuperação do paciente. Objetivo: Relatar
o processo de implantação do protocolo de abreviação
de jejum pré-operatório em hospital da rede privada de
Cascavel, PR. Métodos: Através da análise do protocolo
instituído no hospital e à partir de relatos dos profissionais
envolvidos, escrever o processo de elaboração e implantação
do protocolo de abreviação de jejum na Instituição. Resultados: A elaboração do protocolo foi iniciada em janeiro de
2018, utilizando como base o Projeto ACERTO e as informações fornecidas por uma clínica de anestesia parceira da
instituição. O protocolo preconiza a ingestão de alimentos
sólidos até oito horas antes da cirurgia, até seis horas antes a
oferta de leite não humano, fórmulas infantis e suco de frutas.
Até quatro horas antes leite materno e até duas horas antes
água, água de coco, chá claro e isotônico. Para pacientes
em uso de dieta enteral é realizado jejum de oito horas. A
meta estipulada para o jejum préoperatório foi de 20%, no
entanto, uma das principais dificuldades encontradas durante
a sua implantação foi com relação à agenda cirúrgica, pois
em casos de antecipação ou atraso de horário de cirurgia,
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a abreviação do tempo de jejum pode ser feita de maneira
incorreta. Para que isso fosse minimizado, a equipe de enfermagem ficou responsável por identificar antecipadamente
os pacientes com agendamento cirúrgico e solicitar junto
ao serviço de nutrição o envio de água de coco para abreviação do jejum. Além disso foi realizado um treinamento
com a equipe envolvida para que todos estivessem aptos e
comprometidos para a implantação e posterior cumprimento
do protocolo. Atualmente a Equipe Multidisciplinar de Terapia
Nutricional (EMTN) está em processo de elaboração de um
folder informativo sobre o período de jejum ideal a fim de
distribuir nas clínicas de anestesia da região que atuam na
instituição, pois, entende-se que a falta de orientação para
pacientes e profissionais envolvidos é um empecilho para
cumprir o protocolo. Conclusão: Após a implantação do
protocolo, foi possível observar que, embora ainda não
tenhamos atingido a meta estipulada, houve melhora nos
indicadores. Entretanto é necessário realizar treinamentos
frequentes para a equipe e buscar novas estratégias para
dar continuidade ao que já foi implantado e assim aprimorar
os processos.

EP440
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMO ADJUVANTE NA
CICATRIZAÇÃO DE DEISCÊNCIA DE FERIDA OPERATÓRIA:
UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: ÂNGELA GADELHA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE1; WILMA CRISTIANE SILVA JUBERT2; FRANCINILDA GOMES
SANTOS FERREIRA2; NATHALYA BÁBILA XAVIER SILVA2; TALITA
ANDRADE PITA2; VERA MARIA GOMES MIRANDA2; DANIELLY DE
MORAES SANTOS CHIAPPETTA2; ANA PAULA FORMIGA DINIZ2.

1. NESTLE HEALTH SCIENCE, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL; 2.
HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, JOÃO PESSOA - PB - BRASIL.
Introdução: Uma carência nutricional, especialmente um
déficit proteico, pode comprometer o processo de cicatrização do tecido, pois leva a diminuição da proliferação de
fibroblastos, da síntese de colágeno e da capacidade de
remodelação. Objetivo: Relatar a vivência de um caso de
suplementação nutricional que alicerçou a cicatrização de
uma deiscência de bordas de ferida cirúrgica abdominal.
Métodos: Trata-se de um relato de caso, ocorrido no
período de 03 de junho a 05 de julho de 2019 (data da
alta) internada em Hospital Público, em João Pessoa-PB.
Resultados: M.N.S.R, 63 anos, sexo feminino, aposentada,
residente em João Pessoa-PB, hipertensa e super obesa,
nega etilismo e tabagismo. Realizou hernioplastia umbilical
(hérnia gigante ventral) anterior ao tratamento da lesão.
Durante a internação hospitalar, no décimo terceiro dia de
pós-operatório, desenvolveu quadro de sepse, somatizado

ao quadro de deficiências nutricionais instalado, apresentou
dificuldade respiratória e da cicatrização da ferida operatória
(FO). Iniciado atendimento pela comissão de pele devido à
deiscência de FO na região hipogástrica abdominal bilateral. A ferida apresentava-se com presença de esfacelo,
bordas regulares, extensão de 42cm², com profundidade
e deslocamento, sendo realizado cultura da ferida operatória, revelando pseudômonas sensível a Meropenem. A
paciente relatou modificação da dieta via oral, para uma
dieta hipocalórica, quarenta dias antes da cirurgia. Diante
do estado nutricional e atraso no processo cicatricial, foi
solicitado parecer do nutricionista, que realizou alteração
da prescrição dietética, introduzindo suplementação nutricional especializada para cicatrização de feridas Novasource
Proline® da NESTLÉ por via oral, duas vezes ao dia. Iniciou-se
a conduta do tratamento com limpeza da lesão seguindo
técnica asséptica, com gel de limpeza e preparo do leito
da ferida. Discussão: Utilizou-se gel de limpeza Curatec® à
base de PHMB a fim de realizar debridamento autolítico de
tecido desvitalizado. Objetivando estimular a proliferação
do tecido de granulação, foi utilizado compressa de gaze
antimicrobiana impregnada com PHMB 0,2% Curatec®,
curativo Biatain Alginate® para preenchimento da cavidade
e creme barreira nas bordas para estimular a epitelização.
Destaca-se, associado ao tratamento tópico da lesão, a
suplementação nutricional hiperprotéica, hipercalórica,
com arginina, prolina, vitaminas e minerais essenciais para
cicatrização e formação do colágeno, durante a terapêutica,
para suprir as necessidades nutricionais da paciente, submetendo-a a importantes mudanças metabólicas e fisiológicas,
exercendo papel adjuvante, acelerando e propiciando um
adequado processo de cicatrização Conclusão: Constatou-se
que, a realização de curativos periódicos, aliada a equipe
multiprofissional envolvida e uma suplementação nutricional
adequada, forneceram ambiente favorável à regeneração
cutânea em tempo inferior à média.

EP441
TEMPO DE JEJUM PRESCRITO VERSUS REAL EM PACIENTES
CIRÚRGICOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: CELINA DE AZEVEDO DIAS; JANATAR STELLA
VASCONCELOS DE MELO ME MPOMO; PATRÍCIA BRAZIL PEREIRA
COELHO; CLÉA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE; TAÍS TAVARES
FERREIRA; ELYSSIA KARINE NUNES MENDONÇA RAMIRES; LARISSA
DE OLIVEIRA SOARES.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/UFAL, MACEIÓ - AL - BRASIL.
Introdução: O tempo de jejum prolongado ao qual os
pacientes são frequentemente submetidos está associado
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a prejuízos metabólicos e clínicos, levando a implicações
na qualidade de vida e bem-estar geral do paciente cirúrgico. Assim, a sua mensuração é de suma importância
para fundamentar novas estratégias e condutas clínicas
no perioperatório. Objetivos: Conhecer o tempo de jejum
pré-operatório de pacientes cirúrgicos. Métodos: Estudo
do tipo descritivo, observacional, de caráter transversal
realizado no Hospital Universitário Professor Alberto
Antunes da Universidade Federal de Alagoas (Hupaa/
Ufal), no período de junho a julho 2019. A coleta de
dados foi realizada através da obtenção de dados referentes ao (à): variáveis sócio demográficas; severidade
da cirurgia; procedência do paciente antes da cirurgia;
horário de jejum prescrito pelo médico; horário real no
qual o paciente realizou a última refeição; horário da
indução anestésica, para obtenção do para obtenção do
tempo de jejum prescrito (horário da indução anestésica horário de Jejum prescrito pelo médico) e tempo de jejum
real (horário da indução anestésica - horário real no qual
o paciente realizou a última refeição). A análise estatística
foi realizada no SPSS versão 13.0. As variáveis contínuas
foram testadas quanto à normalidade de distribuição pelo
teste de Shapiro-Wilk. Na descrição das proporções, a
distribuição binomial foi aproximada à distribuição normal,
pelo intervalo de confiança de 95%. Para verificação da
associação estatística foi aplicado o teste T. Adotou-se
o nível de significância de 5%. Resultados: A amostra
foi composta por 96 pacientes, com predomínio do sexo
feminino (74,0%; IC95% 64,6-82,3), mediana de idade de
54,5 anos (IQ: 38,2-62,8 anos), estando a maior parte
internada no hospital no dia anterior ao procedimento
cirúrgico (67,7%; IC95% 57,3-77,1). As cirurgias classificadas como de moderada severidade foram as mais realizadas (50,6%; IC95% 40,0-61,2; p<0,05). Identificou-se um
tempo médio de jejum prescrito pelo médico de 12,0 horas
(IC95% 11,3-13,0 horas) e jejum real de 13,4 horas (±
4,3 DP), ambos sendo maior do que o preconizado pelos
protocolos multimodais (p=0,01). Houve uma tendência
de o tempo de jejum real ser maior que o tempo jejum
prescrito pelo médico (p=0,07). Discussão: Os pacientes
permaneceram em jejum por tempo prolongando, ainda
maior que o tempo prescrito. A instituição de protocolo
de abreviação de jejum perioperatório se faz necessária
para diminuir a resposta orgânica, a resistência insulínica,
o estresse cirúrgico e ainda, melhorar o bem-estar e a
satisfação do paciente. Essa prática mostra-se não apenas
segura, mas também essencial para a recuperação mais
rápida do trauma cirúrgico.

EP442
TERAPIA NUTRICIONAL EM UM PACIENTE SUBMETIDO
À GASTRODUODENOPANCREATECTOMIA: RELATO DE
CASO

APRESENTADORES: CARINE FERREIRA DA COSTA; CAMILLE
QUARTEROLI MACHADO; MICHELY FERREIRA NOVAES; DANDARA DE OLIVEIRA ALVES; ANA LETÍCIA ANDRIES E ARANTES;
RENATA DE BRITO GONZALEZ; FERNANDO CÉSAR DE SOUZA
MOREIRA; MARIA AMÉLIA RIBEIRO ELIAS.

HU-UFJF/EBSERH, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.
Introdução: A gastroduodenopancreatectomia refere-se
à ressecção da cabeça do pâncreas, do antro gástrico,
duodeno, dos segmentos intrapancreático e supraduodenal
do ducto colédoco e da vesícula biliar. Indicada para os
tratamentos cirúrgicos de tumores periampulares, da cabeça
do pâncreas, das vias biliares e do duodeno. Apresenta
elevada incidência de complicações pós-operatórias,
sendo necessário instituir a terapia nutricional (TN) no
perioperatório, a fim de contribuir para o estado nutricional
e melhores desfechos clínicos. Objetivo: descrever a TN
empregada no perioperatório de gastroduodenopacreatectomia devido lesão sólida em cabeça de pâncreas e
duodeno. Métodos: trata-se de um estudo descritivo do
tipo relato de caso, com utilização de dados secundários
obtidos em prontuário. Resultados e Discussão: V.M.G.R.,
sexo feminino, 31 anos, negra, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, anemia de causa desconhecida
e hemorragia digestiva há 14 anos por úlcera gástrica.
Iniciou com adinamia, fadiga, cansaço, dor, náuseas,
vômitos sem sangue, melena e hematoquezia. Evidenciada lesão peripancreática/pâncreas com programação
cirúrgica de gastroduodenopacreatectomia. Paciente em
bom estado nutricional, sem sinais físicos de depleção
proteico-energética e com classificação de obesidade
grau I. Iniciada terapia nutricional oral (TNO), por 12 dias
no período pré-operatório, recebendo dieta de consistência livre, associada à suplementação oral, alternando
suplemento de módulo proteico e líquido hipercalórico/
hiperproteico, a fim de ofertar uma dieta normocalórica/
hiperproteica, apresentando boa aceitação dos mesmos e
mantendo adequação calórica-proteica acima de 80% das
necessidades com manutenção do estado nutricional. No
dia seguinte à cirurgia evoluiu de forma favorável, hemodinamicamente estável e sem intercorrências, sendo liberado
o consumo de água por via oral, em pequenas quantidades.
No segundo dia de PO, iniciada dieta enteral via catéter
nasoentérico (CNE), posicionado pós-anastomose durante
o ato cirúrgico, sendo administrada fórmula polimérica.
Evoluiu com boa tolerância à dieta, com evacuações e
flatos presentes, sem distensão abdominal. Alterada fórmula
enteral para auxiliar no processo de cicatrização, enriquecida com arginina, ômega 3, zinco, selênio e vitaminas A,
C e E, associada a módulo proteico, evoluindo de forma
favorável na adequação energética-proteica. No quarto dia
de PO, liberada dieta via oral líquida completa. Permaneceu
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com via mista de alimentação, oral e enteral por catéter por
5 dias, até a progressão da dieta via oral para consistência
branda, com adequação satisfatória e retirada do CNE,
permanecendo com TNO até a alta hospitalar, a qual foi
orientada. Conclusão: A TN se mostrou necessária ao
bom prognóstico de pacientes cirúrgicos, por auxiliar na
manutenção ou melhora do estado nutricional, contribuindo
para melhores desfechos clínicos.

EP443
TERAPIA NUTRICIONAL NO PERIOPERATÓRIO DE OSTEOMIELITE EM FACE: UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: CARINE FERREIRA DA COSTA; MICHELY
FERREIRA NOVAES; ANA LETÍCIA ANDRIES E ARANTES; CAMILLE QUARTEROLI MACHADO; DANDARA DE OLIVEIRA ALVES;
FERNANDO CÉSAR DE SOUZA MOREIRA; RENATA DE BRITO
GONZALEZ; MARIA AMÉLIA RIBEIRO ELIAS.

HU-UFJF/EBSERH, JUIZ DE FORA - MG - BRASIL.
Introdução: A osteomielite é um processo infeccioso, que
ocorre nos espaços medulares ou nas superfícies corticais
ósseas, provocado por microorganismo patogênico. A
desnutrição associa-se à cicatrização inadequada, devido
a menor capacidade de remodelação tecidual. Desta
forma, a terapia nutricional (TN) é fundamental para
melhores respostas no processo de cicatrização e nos
desfechos cirúrgicos. Objetivo: relatar a TN empregada
no perioperatório de um paciente com fratura mandibular
secundária à osteomielite. Métodos: Trata-se de um
estudo descritivo do tipo relato de caso com análise de
prontuário. Resultados e Discussão: J.M.R., sexo masculino, 70 anos, branco, com Índice de Massa Corporal
(IMC) de 19,61 Kg/m², sendo classificado com magreza,
conforme referência para idosos. Apresentava histórico de
tumor de base de língua e faringe, submetido a manejo
cirúrgico e radioterápico há 10 anos. Evoluiu com quadro
de fratura mandibular patológica, secundária à osteomielite e osteonecrose de corpo mandibular à direita e
presença de fístula extra-bucal, com proposta cirúrgica.
Iniciada terapia nutricional oral (TNO), com suplemento
líquido, hipercalórico/hiperproteico, no período préoperatório (PREO), associado à dieta de consistência
pastosa com moderada aceitação, evoluindo com ganho
ponderal. Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências, sendo iniciada a nutrição enteral (NE) via catéter
nasoentérico (CNE), para evitar pressão adicional sobre a
mandíbula através da mastigação e auxiliar no processo
de cicatrização, propiciando recuperação mais rápida.
Uso de fórmula polimérica, hipercalórica/hiperproteica,

associada a módulo proteico, evoluindo adequação de
forma satisfatória. Permaneceu com NE exclusiva via CNE
por 38 dias, evoluindo com via oral associada à NE e
posterior retirada do CNE. Apresentou ganho ponderal
e bom prognóstico clínico, com alta hospitalar após 48
dias de TN. Conclusão: A TN apresentou-se eficaz para
pacientes cirúrgicos, por contribuir para a melhora do
estado nutricional bem como para o processo de cicatrização e recuperação.

EP444
TERAPIA NUTRICIONAL PERIOPERATÓRIA BEM SUCEDIDA
EM UM PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: VICTORIA CREDIDIO PITOMBO1; LILLIAN DE
CARLA SANT ANNA MACEDO1; ROSANA PERIM COSTA1; CARLA
OTRANTO PAPAIS POSTATNI1; RENATA FURLAN VIEBIG2.

1. HCOR - HOSPITAL DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SÃO PAULO - SP
- BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional perioperatória é de
extrema importância para a evolução satisfatória do
paciente submetido a cirurgia de revascularização do
miocárdio (RM). Objetivo: Descrever a terapia nutricional
perioperatória de um paciente com insuficiência coronariana e infarto agudo do miocárdio submetido a cirurgia
de RM. Métodos: Trata-se de um relato de caso realizado
com um paciente internado em um Hospital Cardiológico
privado em São Paulo. Foi feita a coleta de dados através
do prontuário do paciente no mês de outubro de 2018.
Resultados: O paciente R.G.F.D.S., do sexo masculino,
84 anos, foi diagnosticado com insuficiência coronariana
e infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do
segmento ST. Na admissão, a antropometria revelou peso:
95kg, altura: 1,70cm, IMC 32,8 kg/m2 com classificação
de obesidade, de acordo com a OPAS de 2002 e circunferência de panturrilha (CP): 38 cm, estando adequada, de
acordo com Cruz, 2016. O paciente encontrava-se com
dieta via oral geral hipossódica e para diabético e essa dieta
possuía um valor calórico de 2470 kcal e 105g de proteína
por dia. Após a cirurgia, permaneceu em jejum. No 1º dia
após a cirurgia, o paciente estava com dieta via oral leve
restrita para diabético, que é indicada para o período pósoperatório. Essa dieta possuía um valor calórico de 1624
kcal e 74g de proteína por dia. No 3º dia pós-operatório,
foi indicado para o paciente uma dieta via oral leve hipossódica para diabético com teor calórico de 2045 kcal
e 84g de proteína por dia, associada a um suplemento
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nutricional, devido a aceitação alimentar de apenas 40%
da dieta. Foi prescrito 125ml de suplemento para aumentar
o aporte calórico e proteico do paciente. O suplemento era
hipercalórico e hiperproteico e foi prescrito 2x ao dia batido
com frutas, para melhorar ainda mais a sua aceitabilidade.
O valor calórico e proteico total da suplementação foi de
600kcal e 24g de proteína, resultando em uma dieta com
valor calórico e proteico de 2645 kcal e 108g de proteína.
De acordo com as necessidades calóricas e proteicas do
paciente, sendo essas respectivamente: 2.023 kcal e 104g
de proteínas, foi notório que no pós-operatório, o paciente
atingiu as necessidades, devido a adição do suplemento. O
paciente teve sucesso na cirurgia cardíaca e é importante
ressaltar que após 27 dias de internação, na alta, estava
com o peso:96kg, IMC: 33,2kg kg/m2 com classificação
de obesidade e CP:38cm, ou seja, a manutenção do estado
nutricional ao longo da internação foi bem sucedida e ele
teve ganho de 1kg em relação à admissão. Discussão:
O objetivo da terapia nutricional oral foi manter o estado
nutricional do paciente, visto que o paciente estava sob
alterações metabólicas decorrentes da cirurgia e portanto
riscos de perda ponderal pós-cirúrgica. A terapia nutricional
perioperatória atingiu o seu objetivo pois conseguiu realizar
a manutenção do estado nutricional do paciente e aumentar
a sua aceitabilidade dietética.

EP445
TERAPIA NUTRICIONAL: CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES DE MÉDICOS EM UM HOSPITAL GERAL DE SANTOSSP
APRESENTADORES: ANA CLAUDIA FREIXO CAMPOS1; LETÍCIA
DE FRANÇA FERRAZ2.

1. HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO, SANTOS - SP - BRASIL; 2. HOSPITAL GUILHERME ALVARO, SANTOS - SP - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional (TN) possui muitos objetivos, entre eles, tratar e prevenir a desnutrição, melhorar a
resposta imunológica, preparar o paciente para o procedimento cirúrgico, reduzir tempo de internação, mortalidade e
conseqüentemente, custos. Há diversos fatores para a falta
de diagnóstico nutricional por parte da área médica, entre
eles a pequena preocupação com o ensino do assunto.
Sabe-se que não há, de maneira formal, treinamento
nutricional específico durante a residência. Objetivos:
determinar a percepção do conhecimento de médicos residentes de cirurgia geral em relação a princípios fundamentais em TN em um hospital geral no município de Santos.
Métodos: Foram aplicados dois questionários padronizados
e utilizados em um estudo publicado em 2013. Foram

abordados 20 médicos e 16 questionários aplicados, dos
quais 8 foram respondidos por residentes do primeiro ano e
8 do segundo. Resultados: No questionário I, onde avalia
o grau de conhecimento e princípios fundamentais em TN,
a média de acertos foi de 56%. As que obtiveram o maior
índice de exatidão foram sobre trauma e a sua influência no
estado nutricional; sobre as fórmulas de enteral que devem
ser utilizadas no período perioperatório e sobre triagem.
Já os questionamentos que tiveram o maior índice de erros
foram sobre complicações da nutrição enteral, indicação
de nutrição parenteral, e quando a TN está indicada no
paciente cirúrgico. Em relação ao questionário II, onde
refere-se às percepções dos residentes em relação as suas
próprias condutas, pode se perceber que 94% não concordaram que possuem adequado conhecimento. Porém, 59%
dos questionados relataram que decidem sobre intervenções
nutricionais. Conclusão: Residentes obtiveram um pouco
mais da metade das questões corretas e declararam não ter
pleno conhecimento em TN, porém ainda decidem sobre
elas. Isso demonstra a importância de equipes multidisciplinares para melhorar a efetividade e aprimorar os serviços.
Além disso, observa-se a importância do treinamento nutricional específico durante a residência.

EP446
ANEMIAS E PERDA DE EXCESSO DE PESO NO PÓSOPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA
APRESENTADORES: AMANDA CRISTINA DA SILVA1; DANIELE DA
SILVA HERMES2.

1. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA, PALHOÇA - SC
- BRASIL; 2. HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ - HRSJ/SES-SC,
SÃO JOSÉ - SC - BRASIL.
Introdução: Uma das formas de tratamento para a obesidade é a cirurgia bariátrica e metabólica. Os pacientes
submetidos a técnica Bypass Gástrico em Y de Roux (BGYR)
apresentam chances de desenvolver deficiências nutricionais que consequentemente podem desencadear anemias
carenciais. Objetivos: Investigar prevalência e tipos de
anemias e perda de excesso de peso em pacientes no pósoperatório de BGYR em um serviço de cirurgia bariátrica
e metabólica de um hospital público de São José, Santa
Catarina. Métodos: Estudo longitudinal retrospectivo com
pacientes de ambos os sexos, com idade entre 20 e 59
anos, no pós-operatório de BGYR, incluindo dados antropométricos, clínicos e laboratoriais coletados do prontuário
nos períodos entre o terceiro e o décimo segundo mês de
pós-operatório. Foi considerado algum tipo de anemia
valores de hemoglobina inferiores a 11g/dL e/ou valores
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de hematócrito 36% para mulheres e <38% para homens;
para anemia ferropriva valores de ferro sérico menores que
50mcg/dL e ferritina menores que 10ng/dL para mulheres,
valores de ferro sérico menores que 60mcg/dL e ferritina
menores que 36ng/dL para homens; para anemia megaloblástica valores de VCM maiores que 100fl e vitamina
B12 inferiores a 200pg/ml e/ou folato sérico menores que
6ng/ml; para anemia perniciosa valores de vitamina B12
inferiores a 200pg/ml. Para análise, a amostra foi dividida
em três grupos: igual ou superior a 3 e menor que 6 meses,
igual ou superior a 6 e menor que 9 meses e igual ou superior a 9 e menor que 12 meses, sendo avaliado os mesmos
pacientes em cada um desses períodos. Os dados foram
analisados estatisticamente pela correlação de Spearman
e pelo teste exato de Fisher. Foram considerados estatisticamente significativos dados com p<0,05. O estudo foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa. Resultados:
Amostra composta por 21 pacientes, sendo a maioria do
sexo feminino. Ocorreu diminuição significativa do peso e
do índice de massa corporal em relação ao pré-operatório
em todos os períodos avaliados. Houve sucesso em relação
ao percentual de perda de excesso de peso (≥ 50%). As
comorbidades mais encontradas no pré-operatório foram
hipertensão, diabetes tipo II e dislipidemia. Os suplementos
nutricionais mais utilizados foram o vitamínico mineral e
a vitamina B12 injetável. Foram observadas anemias em
42,85% dos pacientes, porém estas provavelmente não
foram causadas por fatores nutricionais. Discussão: As
deficiências nutricionais mais comumente encontradas na
técnica em questão são as de vitamina B12, ferro e ácido
fólico. Foram encontradas presença de anemias segundo
valores de hemoglobina e hematócrito, porém essas
anemias provavelmente não estavam relacionadas a fatores
nutricionais, uma vez que não foram observadas prevalências de anemias ferropriva, megaloblástica e perniciosa. Tal
resultado pode estar relacionado ao uso de suplementação
nutricional no período do estudo.

EP447
ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PAIS E
FILHOS E CONSUMO ALIMENTAR DE PAIS
APRESENTADORES: MIKAELLE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS1;
DANIELLE GÓES DA SILVA2; MONIZE NASCIMENTO RABELO3;
CLARA CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ3; RANNA ADRIELLE LIMA SANTOS4;
AYLA NAUANE FERREIRA DOS SANTOS4; CATILÚCIA ARAUJO
SANTANA4.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, SIMÃO DIAS - SE - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL; 4.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, LAGARTO - SE - BRASIL.

Introdução: Crianças obesas estão expostas ao risco
de desenvolver Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT’s) devido as alterações endócrinas e metabólicas
que o excesso de peso acarreta, além do risco de se
tornarem adultos obesos. Entretanto, esse estado nutricional da criança é moldado pelo perfil alimentar da
família, uma vez que o hábito alimentar é formado pelo
compartilhamento da cultura e costumes, principalmente,
dentro do lar. Objetivo: Avaliar a associação do estado
nutricional de pais e filhos e o consumo alimentar de
pais com excesso de pesos cujos filhos também possuem
sobrepeso. Métodos: Estudo observacional e transversal
com amostra de 74 pais ou mães e seu respectivo filho,
recrutada no Ambulatório de um Hospital universitário e
em um Centro de Especialidades Médicas da criança e do
adolescente, no período de janeiro a fevereiro de 2017. A
entrevista se deu com os pais/mães, com os quais foram
coletados dados sociodemográfico e econômicos, aplicado o questionário da VIGITEL para avaliar seu consumo
alimentar e aspectos do estilo de vida e, além disso,
foram aferidas medidas antropométricas (peso, estatura e
circunferência da cintura) dos pais e filhos. Para o registro
e análise dos dados, foram utilizados, respectivamente, o
programa Microsoft Excel 2010® e programa Statistical
Packsage for the Social Science (SPSS) versão 20.0, através
do qual foram calculadas as frequências, variáveis descritivas e o Teste Qui-Quadrado, considerando o grau de
significância de p<0,05. O estudo obteve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Sergipe, Parecer nº: 1.875.690. Resultados: A partir da
avaliação, observou-se que de acordo com o IMC, das
crianças eutróficas, apenas 42,3% (11) apresentavam pais
com o mesmo estado nutricional e dos filhos que apresentavam excesso de peso, apenas 45,8%(22) possuíam pais
com excesso de peso, associação não significativa estatisticamente (p= 0,511). Já com relação à circunferência da
cintura, foram excluídas da analise crianças com idade <
5 anos, e observou-se que os filhos que estavam em risco
para doenças associadas à obesidade 40,0% (16) tinham
pais também em risco, e, dos filhos que não apresentavam
risco, 81,8% (9) dos pais não apresentavam, associação
não significante estatisticamente (p= 0,392). Na análise
comparativa do consumo alimentar de pais e filhos, foram
encontradas algumas diferenças estatisticamente significantes em relação ao consumo semanal de alimentos
doces (p= 0,047), Consumo diário de alimentos doces
(p= 0,051) e ao uso de menos sal nos alimentos à mesa
(p=0,019). Discussão: A falta de associações entre as
variáveis antropométricas deve servir como estimulo para
maiores investigações sobre o tema, uma vez que, pais
e crianças com excesso de peso demonstraram consumir
alimentos de baixa qualidade nutricional.
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EP448
ASSOCIAÇÃO ENTRE O TEMPO DE PERDA E O REGANHO
DE PESO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA

tratamento eficaz para redução de peso e diminuição do risco
cardiometabólico em pacientes obesos graves, porém, não
promove, isoladamente, a manutenção da perda de peso
em longo prazo.

APRESENTADORES: DAMARES DE JESUS ALMEIDA; MÔNICA
FERREIRA BATISTA DOS SANTOS; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO
DE SOUZA; MIKAELLE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS; MARCELA
LARISSA COSTA.

EP449
AVALIAÇÃO DA PERDA PONDERAL, LIPEMIA, GLICEMIA E
SUCESSO NO PÓS-OPERATÓRIO DE PACIENTES SUBMETIDOS AO BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX EM UM
HOSPITAL MILITAR DO RIO DE JANEIRO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A obesidade está aumentando em todo o
mundo e a cirurgia bariátrica vem se mostrando importante
tratamento nos últimos 20 anos. No entanto, pode ocorrer
reganho ponderal após a perda satisfatória do excesso de
peso ou mesmo antes que isso ocorra. Objetivo: Verificar
a associação entre fatores de risco e reganho de peso em
pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica há mais de
dois anos na rede pública de saúde. Métodos: Estudo
transversal, onde foram avaliados dados de prontuários
clínicos e registros do ambulatório de nutrição de pacientes
atendidos em um Hospital Universitário do nordeste brasileiro. Analisaram-se dados antropométricos de pacientes
que realizaram cirurgia bariátrica há mais de dois anos,
de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 18 anos.
Devido à influência no ganho de peso, foram excluídas
mulheres que engravidaram após a cirurgia e pacientes em
uso de corticosteróides. O presente estudo teve aprovação
do Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Sergipe com o número de parecer 1276237. Resultados: Participaram deste estudo 59 pacientes, sendo 76,3%
do sexo feminino e 23,7% do sexo masculino, com média
de 41,4±9,5 anos de idade. Em relação a escolaridade,
40,7% possuem ensino médio completo e apenas 5,6%
ensino superior completo. Quanto à presença de comorbidades no pré-operatório, 81% apresentou hipertensão arterial
sistêmica seguida de dislipidemia com 60,3%. Apresentaram
reganho de peso no pós-operatório 44,1% dos pacientes
estudados. Não houve diferença significativa entre os grupos
para as variáveis: idade, sexo, escolaridade, comportamento
alimentar, renda familiar, IMC na admissão e na liberação
para a cirurgia, no tempo de acompanhamento nutricional
no pré-operatório, excesso de peso pré-operatório e tempo
de acompanhamento pós-operatório. Houve diferenças
significativas entre os grupos, referentes ao percentual de
perda de excesso de peso pós-operatório e o tempo para
início de ganho de peso após terem atingido o peso mínimo
pós-operatório. Conclusão: Evidenciou-se um alto percentual de reganho após a cirurgia bariátrica, associação entre
a rápida perda de peso e menor percentual de perda de
excesso de peso pós-operatório com o reganho em dois anos
após a cirurgia. A cirurgia bariátrica é reconhecidamente um

APRESENTADORES: TIAGO CAMPOS ARMENTANO1; ELIANE
LOPES ROSADO2; TATIANA PEREIRA DE PAULA2; LIVIA AZEVEDO
BAHIA3.

1. HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3. SMS - RJ, RIO DE
JANEIRO - RJ - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial e de
difícil controle, sendo que seu manejo na prática clínica
envolve mecanismos complexos que incluem aspectos
ambientais, psicológicos, culturais e genéticos. Além
disso, a obesidade acarreta estado inflamatório subclínico
crônico, o que justifica sua associação com várias doenças
e complicações, como as doenças cardiovasculares e o
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Os tratamentos mais comumente utilizados para o controle da obesidade incluem a
intervenção dietética, o exercício físico e a farmacoterapia.
Porém, diante da complexidade desta doença, estas terapias
muitas vezes não apresentam resultados satisfatórios em
longo prazo e a cirurgia bariátrica passa a ser considerada
como uma alternativa necessária. Objetivo: Avaliar a perda
ponderal, lipemia, glicemia e sucesso no pós-operatório
(PO) de pacientes submetidos ao Bypass Gástrico em Y
de Roux (BGYR) em um Hospital Militar do Rio de Janeiro.
Métodos: Foram elegíveis para o estudo 42 pacientes no
pré-operatório e PO de 6 meses e 1 ano. Foram coletados
dados antropométricos (peso, estatura) para cálculo do
índice de massa corporal (IMC) e percentual da perda de
excesso de peso (%PEP), e dados bioquímicos (glicose,
hemoglobina glicada (HbA1c), colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), lipoproteína de alta
densidade (HDL-c) e triglicerídeos (TG)). Todos os dados
foram analisados no pacote estatístico SPSS versão 19.0.
Resultados: Do total de indivíduos avaliados 73% eram do
sexo feminino (n=33) com idade de 46,4 ± 9,89 anos.
60,4% (n=25) apresentavam Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), 22,9% (n=9) Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e 31,2%
(n=14) tolerância à glicose diminuída. Os indivíduos apresentaram média de %PEP de 73,5 com 12 meses de PO.
Houve diminuição do CT, TG, glicose e HbA1c e aumento
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do HDL-c aos 12 meses de PO, porém sem diferença para o
LDL-c. O TG apresentou relação significativa e proporcional
com %PEP aos 12 meses. Conclusão: O BGYR promoveu
melhora de indicadores metabólicos e significativa perda
do excesso de peso, porém, somente a redução dos TG se
relacionou com a perda de peso corporal.

EP450
AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DA SÍNDROME METABÓLICA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA
BARIÁTRICA NO PERÍODO DE 4 ANOS
APRESENTADORES: JOÃO CÉSAR FERREIRA MELO FERNANDES;
TALITA KIZZY OLIVEIRA BARBOSA; ANA FLÁVIA PEREIRA BEIRIZ
PINTO; THALITA SILVA SOUZA.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A cirurgia bariátrica (CB) é considerada
padrão “ouro” no tratamento cirúrgico da obesidade, por
ser altamente positivo, uma vez que resulta em sensação
de saciedade a partir de da ingestão de reduzida quantidade de comida e consequente rápida perda de peso, o
que garante aumento do tempo de vida do paciente obeso
bem como resolução de problemas psicológicos e físicos. A
obesidade clinicamente severa ou grau III, com necessidade
de tratamento cirúrgico/bariátrico, é aquela de IMC ≥ 40
Kg/m2 ou os que apresentam IMC entre 35 e 40 Kg/m2 e
que tenham desenvolvido uma doença clínica que pode
ser mais facilmente controlada a partir de perda ponderal,
a exemplo do diabetes mellitus tipo 2 e da hipertensão
arterial sistêmica. São casos em que o tratamento cirúrgico
é indicado. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar
os parâmetros da síndrome metabólica (SM) no pré e pósoperatório de cirurgia bariátrica (CB) no período de quatro
anos. Métodos: Estudo longitudinal com pacientes de
ambos os sexos que foram submetidos à CB com idades
de 18 a 70 anos. Para avaliação antropométrica foram
coletadas as medidas de peso, altura, IMC, CA, idade, sexo
e tempo de cirurgia. Parâmetros bioquímicos: glicemia de
jejum, HDL-col e triglicerídeos (TG). A coleta desses dados
foi pessoalmente e em prontuário. A análise estatística dos
dados aconteceu no software SPSS 19, e foram geradas
frequência e estatística descritiva dos dados. Depois, foi
feita correlação entre dos dados usando ANOVA. Resultados: Foram estudados pacientes de ambos os sexos no
período de 4 anos pós-operatório, a presente pesquisa
constatou que houve uma relevante diminuição dos dados
demográficos e parâmetros bioquímicos de 19 pacientes,
sendo 3 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com
média de idade 49,9 ± 11,5 anos. Foi constatado neste
estudo, redução média de peso de 122,5 ± 20,6 para 84,3
± 18,9 kg. Quanto ao IMC foi de 47,5 ± 5,2 para 33,1

± 6,8 Kg/m2 e CA de 128,1 ± 14,0 para 98,7 ± 16,8
cm. Já nos parâmetros bioquímicos: a glicemia 106,7 ±
37,2 para 95,3± 23,7 mg/dL, HDLc de 42,5 ± 9,8 para
49,2 ± 9,8 mg/dL e TG de 156,4 ± 71,6 para 96,7 ±
36,9 mg/dL. Discussão: Conforme proposto neste estudo,
a avaliação dos parâmetros da SM, no pré e pós-operatório
de CB, mostrou que houve uma redução significativa no que
se refere aos dados demográficos e significativa redução
dos níveis glicêmicos e lipêmicos. Os benefícios observados após a CB devem-se não apenas à perda ponderal,
decorrente da restrição calórica, mas também à mudança
do perfil da alimentação proporcionada pela reeducação
alimentar. A atenção nutricional deve preferencialmente
ser mantida nos pacientes super obesos submetidos à CB
até o segundo ano pós-operatório para se obter melhores
resultados. Assim sendo, pode-se concluir que a CB é um
meio eficaz de perda de peso e normalização das alterações
antropométricas e laboratoriais associadas à SM.

EP451
CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS POR
MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA NO
INTERIOR SERGIPANO
APRESENTADORES: PAULA GABRIELLA PEREIRA ROSA DE OLIVEIRA; RICARDO TADEU ALVES SANTOS; JÉSSICA RAIANE DIVINO
JARDIM; ELIZABETH DE JESUS NEVES LEANDRO; ZABDIEL DA
PAZ NERI; ANNE CAROLINE DOS REIS SANTOS; TICIANE CLAIR
REMACRE MUNARETO LIMA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: A busca constante por hábitos alimentares
saudáveis tem levado as pessoas a consumir frutas, legumes
e verduras ao longo do dia. Além disso, tem sido uma prioridade das políticas públicas de saúde em muitos países. Uma
vez que, frutas, legumes e verduras têm na sua composição
vitaminas, minerais e fibras que tem sido associado à diminuição do risco de mortalidade e redução da ocorrência
de doenças crônicas, tais como doenças cardiovasculares.
Objetivo: Avaliar o consumo de frutas, legumes e verduras
em praticantes de atividade física no interior sergipano.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com
amostragem por conveniência. A coleta foi realizada com 53
mulheres, entre 19 a 59 anos, que participavam do projeto
Atividade física saúde cidadã. Todos os participantes ou
acompanhantes assinaram o TCLE, previamente aprovada
pelo comitê de ética com o número 2.587.210. Avaliação do
consumo alimentar foi através da aplicação do recordatório
de 24h, em momentos distintos: o primeiro no momento da
coleta dos dados socioeconômico e demográfico, e o outro
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com intervalo de uma semana. A analise dos dados foi feita
pelo sistema onlineNutriQuanti e os grupos alimentares
foram definidos de acordo com a classificação da Pirâmide
alimentar brasileira. Resultados: Observou-se que as
mulheres apresentaram consumo abaixo do recomendado
para a maioria dos grupos alimentares da pirâmide, e esse
baixo consumo foi mais acentuado no consumo dos grupos
de frutas, legumes e verduras, o consumo desses nem
atingiu 50% do valor recomendado pela pirâmide alimentar
brasileira. Discussão: O padrão alimentar de uma alimentação saudável faz necessário alguns componentes, dentre
eles podemos destacar as frutas legumes e verduras. Esses
grupos de alimentos dentro de uma alimentação saudável
e equilibrada apresentam diversos fatores protetores para
as Doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, esses
dados corroboram com outros achados científicos, no qual,
mostraram que cerca de 3/4 da população estudada não
atenderam a recomendação do consumo diário por porção
de frutas, legumes e verduras. Deste modo, os dados demonstraram que a população estudada apresentou inadequações
no consumo dos grupos alimentares de frutas, legumes e
verduras. Esses achados são imprescindíveis para tomada
de decisão no tocante as ações de educação alimentar e
nutricional em nível local.

EP452
CROSSOVER DO IMPACTO DA TERAPIA NUTRICIONAL
DURANTE ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR E
MOMENTO DE TN CONTINUADA PÓS ALTA EM CLINICA
DE NUTRIÇÃO EM PACIENTE COM POLINEUROPATIA
AXONAL PÓS BARIÁTRICA
APRESENTADORES: PRISCILA VIEIRA LOURENÇO DOS REIS;
SONIA MARIA REBELO DOS SANTOS.

SCBM- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRA MANSA, BARRA
MANSA - RJ - BRASIL.
Introdução: As deficiências nutricionais após cirurgia
bariátrica têm sido cada vez mais relatadas na literatura
científica. A Terapia Nutricional adequada e direcionada aos pacientes , permite corrigir seus déficits metabólicos e compensar o estado de saúde. Objetivos:
Relatar o impacto e desfecho da introdução da terapia
nutricional (TN) em dois momentos , internação hospitalar e TN continuada pós alta , em paciente submetido,
”Sleev gastrectomy, portador de polineuropatia axonal
e deficiências nutricionais. Materiais e Métodos:
Estudo longitudinal, retrospectivo e descritivo, crossover
, descrevendo dois momentos de intervenção nutricional com uso de terapia nutricional (TN ). Momento

de intervenção em ambiente hospitalar e momento de
continuação de TN, pós alta, realizado em consultório
nutricional pela nutricionista em parceria ao acompanhamento junto á nutróloga responsável pela paciente.
Foram coletados dados do prontuário do paciente
escolhido para relato de caso durante período de
fevereiro de 2018 á setembro de 2018 no ambiente
hospitalar pela nutróloga e acrescentado os dados do
período em que a nutricionista acompanhou a paciente
na clinica nutricional. Acrescentado coleta de dados
antopométricos e exame de boimpedância feito pela
nutricionista na clinica de nutrição do plano de saúde
da paciente e registro dos métodos de diagnósticos de
ambos períodos e revisão da literatura. Resultados:
JLCA, sexo F, 41 anos , pós bariatrica há 7meses , internada
por quadro de polineuropatia sensitivo-motora axonal e
carência nutricional.Iniciado o tratamento pelo serviço de
nutrição EMTN do hospital com reposição de nutrientes
e ajuste nutricional pela reestruturação de dieta e suplementação proteica. Após estabilização de quadro de risco
nutricional, foi encaminhada para a alta hospitalar e
permaneceu por 7 meses em acompanhamento da nutróloga em ambiente ambulatorial do hospital e nutricionista
da rede do plano de saúde da paciente. Os ajustes de
medicações e micronutrientes permaneceram em acompanhamento pela nutróloga. Coleta de dados da nutricionsita
em consultorio : dieta inicial -1400 kcal /dia , ptn 1,5 g /
peso ideal com ajuda de suplementação proteica. Bioimpedância da marca Sanny, Protocolo 21, Lohman(1992),
ACT- 49,30 %, BF= 23,49 kg -, Peso- 62,00 kg, MM-38,51
kg -, IMC= 24,84 , GEB =1.377,6. Durante os 7meses a
dieta foi ajustada e micronutrientes ajustados em acordo
profissional , houve ganho de massa muscular e força e
a paciente voltou a andar e mexer braço. Conclusão:
O presente estudo tem o intuito de continuar o processo
de reconhecimento e valorização do papel do profissional
nutricionista em parceria com o nutrólogo , na eficácia da
execução da terapia nutricional desde o inicio do tratamento
do paciente até o pós alta .Concorrendo para um melhor
desfecho deste paciente no quesito recuperação da saúde
e reintrodução na vida social com qualidade de vida.

EP453
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E CIRCUNFERÊNCIA
DO PESCOÇO (CP): RELAÇÃO COM APNEIA OBSTRUTIVA
DO SONO (AOS)?
APRESENTADORES: FRANCISCA LUZIA SOARES MACIEIRA DE
ARAÚJO1; EDITH MONIELYCK MENDONÇA BATISTA2; GUTEMBERG FERNANDES DE ARAÚJO2; ANA CLÁUDIA RIBEIRO GONÇALVES3; SILVANA MARIA MENDES COSTA3; ANDRÉA KARINE DE
ARAÚJO SANTIAGO3.
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1. HOSPITAL DO CÂNCER DO MARANHÃO, SÃO LUIS - MA - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUIS - MA
- BRASIL; 3. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO, SÃO LUIS - MA - BRASIL.

1. ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE
SABÓIA, SOBRAL - CE - BRASIL; 2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL; 3. CENTRO UNIVERSITARIO
UNINTA, SOBRAL - CE - BRASIL.

Introdução: O IMC é um dos parâmetros mais utilizados
para determinar o grau de obesidade em pacientes, com a
medicação da CP como um possível preditor antropométrico
de sobrepeso. A presença de obesidade e aumento de CP
vem sendo relacionados ao aumento do adoecimento de
inúmeros indivíduos. Objetivo: Relacionar IMC e CP com
a presença de AOS em pacientes atendidos em serviço de
referência em Cirurgia Bariátrica. Métodos: Foram analisados, retrospectivamente, 99 prontuários de pacientes
atendidos em Ambulatório Multidisciplinar de Serviço de
Cirurgia Bariátrica, em São Luis, Maranhão. Quanta a
CP, os pacientes foram classificados em X (CP<40cm) e Y
(CP>40cm). A classificação de IMC que foi utilizada: ASobrepeso: IMC entre 25.0 a 29,9 kg/m². B- Obesidade
grau 1: IMC entre 30.0 - 34.9 kg/m²; C-Obesidade grau
2: IMC entre 35.0 - 39.9 kg/m²; D-Obesidade grau 3 ou
obesidade mórbida: IMC igual ou superior 40 kg/m². Foram
excluídos do estudo prontuários que estavam incompletos.
A análise estatística dos resultados é apresentada em média
e desvio padrão. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para a
análise de associações, Shappiro-Wilk para a normalidade
e considerou-se significância p<0,05. Resultados: A idade
média dos pacientes era de 39,4±10,6 anos, sexo feminino
(78.8%). O peso inicial médio foi de 122,1±25kg. Quanto
ao IMC, 58,6% tinham índice B; 29,3% índice D; 12.1%
índice C. Os pacientes com índice C apresentavam maior
incidência de AOS que as outras categorias, com presença de
67,7%, onde foi encontra correlação significante (p<0,04).
A média de circunferência do pescoço foi de 39,9±8,2cm,
sendo que 76,8% foram classificados como X e com presença
de AOS em 59% dos indivíduos dessa categoria. Não foi
possível observar correlação entre AOS e CP. Conclusão:
a correlação entre AOS e aumento do IMC foi confirmada
demonstrando ocorrer uma piora da qualidade do sono do
paciente, bem como acometimento sistêmico relacionado
a essa comorbidade. A correlação de AOS e CP não foi
confirmada, mesmo em casos mais graves de obesidade.

Introdução: A transição alimentar teve como consequência o aumento nos índices de Obesidade, tornando-se
um problema de saúde pública, definida como excesso
do acumulo de gordura corporal que represente riscos à
saúde, resultante na maioria dos casos de fatores genéticos,
ambientais e comportamentais. Tal problema tem atingido
cada vez mais o público infantil, devido à grande exposição
de industrializados e brincadeiras que exigem cada vez
menos movimentos e gasto energético. Objetivo: Avaliar
o número de escolares com obesidade do ensino público
em um município da zona Norte do Estado do Ceará por
meio do Programa Saúde na Escola. Métodos: Trata-se de
um estudo retrospectivo de caráter descritivo e abordagem
quantitativa. As informações foram coletadas dos relatórios
do PSE gerado pelos Centros de Saúde da Família (CSF),
que são responsáveis pela avaliação antropométrica e
classificação do estado nutricional, no período de agosto
a dezembro de 2018. Resultados: A amostra foi composta
por 47 escolas da rede pública da zona Norte do Estado do
Ceará, matriculados no total de 29015 alunos, mas apenas
17839 (61,48%) escolares foram avaliados. Dentro desse
número de alunos avaliados, 2603 encontram-se acima do
peso, correspondente a 14,58% do total. Discussão: Diante
das informações, ressalta-se a preocupação com o crescente
número de crianças com obesidade em todo Brasil, não
sendo uma realidade diferente na zona Norte do Estado do
Ceará, no entanto, esses números servem como alerta para
criação de políticas ou programas na prevenção a obesidade
infantil com o intuito de promover saúde e garantir qualidade
de vida a esses escolares. Além da obesidade trazer riscos
à saúde da criança e ao seu desenvolvimento, pode gerar
custos ao Estado com tratamento de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis.

EP454
INDICES DE OBESIDADE ENTRE ESCOLARES NA ZONA
NORTE DO ESTADO DO CEARÁ
APRESENTADORES: SILVIA SILANNE XIMENES ARAGÃO1; EDNA
DA SILVA ABREU2; ZUYLLA MARGARYDA XIMENES ARAGÃO3; RAÍSSA DOS SANTOS LIBERATO DE SOUSA3; YVINA KARINE PARENTE
CARNEIRO1; ELIZA BEATRIZ FARIAS MENDES3; MARIA THAÍS DIAS
MÁXIMO3; TAHINE HELEN SOARES MENDES3.

EP455
INGESTÃO DE ÓLEO ENRIQUECIDO COM 50% DE ÁCIDO
PALMITOLEICO PREVINE O AUMENTO DO TECIDO
ADIPOSO VISCERAL EM CAMUNDONGOS C57BL/6
ALIMENTADOS COM DIETA DE CAFETERIA
APRESENTADORES: THAYZ RODRIGUES CHAGAS; NATÁLIA
ENGROFF DO CANTO; CINTHIA CRISTINA CORREA; EVERSON
ARAÚJO NUNES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS
- SC - BRASIL.
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Introdução: A obesidade é definida pelo acúmulo ou excesso
de gordura corporal frequentemente associada às desordens imunometabólicas. Neste contexto, a utilização de um
modelo de indução de obesidade mais representativo para a
dieta humana, torna-se adequado para identificar possíveis
intervenções preventivas ou terapêuticas para o tratamento
da obesidade humana. Embora os ácidos graxos da dieta
possam modular respostas metabólicas e imunológicas, os
efeitos do ácido palmitoleico (PA) sobre o tecido adiposo
branco (TAB) não estão esclarecidos. Objetivos: Verificar se
a ingestão de um óleo enriquecido com 50% de PA pode ser
uma estratégia terapêutica sobre o tecido adiposo branco
de camundongos alimentados com uma dieta de cafeteria.
Métodos: Para este trabalho, camundongos C57BL/6 foram
divididos em quatro grupos: alimentados com dieta padrão
(SD) composta por 59% de kcal dos carboidratos, 29% de
kcal de gorduras e 14% de kcal de proteínas, ou alimentados com dieta de cafeteria (CAF) composta por 47% de
kcal dos carboidratos, 39% de kcal de gorduras e 14% de
kcal de proteínas, ou alimentados com uma dieta padrão
concomitante com o óleo enriquecido com 50% de PA (1g/
kg de m.c. por dia, por via oral – SDO) e um último grupo
de camundongos, alimentados com dieta de cafeteria concomitante com óleo enriquecido com 50% de ácido palmitoleico (CDO), durante 16 semanas. Resultados: a dieta de
cafeteria foi eficiente em aumentar as massas de gorduras
epididimal, retroperitoneal e inguinal dos grupos CAF quando
comparados com o grupo SD (p<0,05). Adicionalmente,
este aumento das massas refletiram no aumento significativo
do índice de adiposidade no grupo CAF quando comparado com o grupo SD (p<0,01). Observamos um aumento
significativo (p<0,01) da média das áreas dos adipócitos
causando uma hipertrofia dos adipócitos. Demostramos,
no final das 16 semanas de experimento que as massas
do tecido epididimal e retroperitoneal estavam diminuídos significativamente (p<0,01) no grupo CDO quando
comparado com o grupo CAF. Ainda, observamos uma sutil
diminuição, porém sem significância, da massa do tecido
inguinal no grupo CDO quando comparado com o grupo
CAF. Demonstramos também, uma diminuição significativa
no índice de adiposidade do grupo CDO quando comparado com o grupo CAF (p<0,01). Discussão: Podemos
concluir que a suplementação com o óleo enriquecido com
50% de ácido palmitoleico durante 16 semanas na dose
de 1g/kg/m.c. preveniu o aumento da gordura visceral
induzida por uma dieta obesogênica. Estudos sugerem que
estes resultados podem estar relacionados com o potencial
efeito do PA em inibir a atividade de genes relacionados
com a lipogênese ou estimular a redução da síntese de novo
de ácidos graxos ou outros componentes envolvidos com a
via de sinalização da lipólise. Estes achados demonstram a
relevância e contribuição deste ácido graxo sobre o TAB e

fornecem suporte para estudos futuros, como um tratamento
não-farmacológico.

EP456
O EXCESSO DE AÇÚCARES CORRELACIONADO COM O
RISCO DE SOBREPESO INFANTIL
APRESENTADORES: JOÃO CÉSAR FERREIRA MELO FERNANDES;
TALITA KIZZY OLIVEIRA BARBOSA; DEBORAH KELLY VALENÇA
DOS SANTOS; ITALLO SUED DIAS GAMA; ANNE KETILLY SANTOS
MONTEIRO; VICTÓRIA JOHANNA SMITH SOUZA.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma doença que vem se alastrando em diversas populações, e uma de suas características
é o tecido adiposo muito acima dos parâmetros para uma
vida saudável. O consumo demasiado de açúcar de adição
desde a infância pode elevar os riscos como obesidade,
resistência à insulina e acúmulo de gordura visceral, que
percorrem até a vida adulta. Objetivo: Avaliar o consumo de
açúcares de adição dos acadêmicos de uma escola municipal
de Aracaju-SE. Métodos: Estudo transversal, onde foram
selecionadas crianças de 6 a 8 anos, as quais atenderam
os critérios de inclusão, cujos responsáveis autorizaram a
participação assinando o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Foi entregue um questionário sobre
consumo de alimentos açucarados, nível de atividade física,
tempo gasto com tecnologias, histórico de doença familiar
e escolaridade e profissão do responsável. Foram coletados
dados antropométricos de altura e peso. Para verificar o
estado nutricional foi utilizado software Who Antros Plus,
versão 1.0.4. Em outro encontro houve nova antropometria
e aplicação de questionário semiestruturado composto por
20 questões ilustradas a respeito dos alimentos ricos em
açúcares, frutas e verduras. A aplicação aconteceu a cada 3
alunos acompanhados. As intervenções foram em 3 etapas.
Iniciando com educação nutricional dos alunos partindo de
tema infantil com cenário composto por bonecos, carrinho
de compras, alimentos como legumes, frutas e verduras e
guloseimas em geral. A brincadeira foi relacionar frequência,
consumo e nível de atividade física. Nas etapas seguintes
foi realizado bate papo com os responsáveis, mostrando os
dados coletados. Foram distribuídos livros de receitas com
opções de lanches saudáveis acessíveis. Resultados: Das
100 crianças analisadas obteve retorno de 66 com grupos
divididos em 33 meninos (50%) e 33 meninas (50%). Para
o diagnóstico nutricional foram utilizados os parâmetros de
IMC/Idade com 80,30% de eutrofia, Estatura/Idade com
100% adequada para idade e Peso/Idade com 83,33 de peso
adequado, todos de acordo com os padrões da OMS. O
resultado do consumo de bebidas adoçadas foi de 57,37% e
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50,81% para doces, refrigerantes e biscoitos, duas vezes por
semana. No tempo livre, 57% dos alunos utilizam tecnologias
e 51% não praticam atividade física. Discussão: Com base
na antropometria e no questionário semiestruturado, 6 a
cada 10 crianças consomem bebida com açúcar de adição,
prevalência não diferenciada pelo sexo. A antropometria não
apresentou índices relevantes relacionados a obesidade.
Há um número considerável de crianças com inatividade
física, sendo que a OMS recomenda 60 min/dia, 3 vezes na
semana. A alta ingestão de açúcares teve maior prevalência
comparado ao consumo de frutas e verduras. O grau de
escolaridade dos pais e orientação nutricional, são fatores
limitante nas escolhas saudáveis. O presente estudo não
encontrou relação entre consumo de alimentos açucarados
com sobrepeso e obesidade.

EP457
PERFIL LIPÍDICO E ANTROPOMÉTRICO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ASSISTIDOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NA
REDE SUPLEMENTAR
APRESENTADORES: THAYNÁ BRUNELLE SOUZA CARVALHO1;
CLARA CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ1; MONIZE NASCIMENTO RABELO1;
PAULA GABRIELLA PEREIRA ROSA DE OLIVEIRA1; VICTOR BATISTA
OLIVEIRA1; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA2; ANTÔNIO
CARLOS SOBRAL SOUSA3; REBECA ROCHA DE ALMEIDA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL;
2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL;
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma doença metabólica crônica,
considerada um dos principais problemas de saúde pública
no mundo e está, frequentemente, associada à dislipidemia,
distúrbio responsável pela alteração sérica no nível dos lipídios. A cirurgia bariátrica é uma alternativa de tratamento da
obesidade e, consequentemente, da dislipidemia, decorrente
da melhora dos parâmetros físicos, psicossociais e metabólicos. Objetivo: Descrever o perfil lipídico e antropométrico
no pré e pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica. Métodos: Trata-se de um estudo transversal,
descritivo e retrospectivo realizado com 108 pacientes assistidos no Sistema Único de Saúde – Ambulatório de obesidade
de um Hospital Universitário e na Rede Suplementar – Clínicas
particulares com convênios com planos de saúde. Acompanhados pela mesma equipe multiprofissional em ambos os
sistemas, durante o período de 1 ano antes da cirurgia e 1
ano no após cirurgia. O perfil antropométrico foi traçado a
partir do peso, circunferência da cintura e IMC pré-cirúrgico
(1 ano antes da cirurgia), e pós-cirúrgico (1 ano após a
cirurgia). O perfil lipídico foi delineado a partir da avalição
pré-cirúrgica (1 ano antes da cirurgia), e pós-cirúrgica (1 ano

após a cirurgia) da lipoproteína de alta densidade (HDL-c),
lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), colesterol total (CT) e
triglicerídeos (TGL). Para análise dos dados, foram utilizados o
programa Excel® e o Statistical Package for the Social Science
(SPSS) versão 20.0, através do qual foram calculadas média,
valor mínimo e valor máximo. O estudo obteve aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
de Sergipe, parecer nº: 127623. Resultados: No que
se refere ao perfil antropométrico pré-cirúrgico, obteve-se
valor mediano do peso de 117,55 kg (83,5 – 213,4 kg),
da circunferência da cintura de 118,75 cm (90 – 176 cm)
e do IMC de 43,41 kg/m² (34,36 – 77,71 kg/m²). Em
relação aos dados pós-cirúrgicos, o valor mediano do peso
foi 112,80kg (79,15 kg – 192,00 kg), da circunferência da
cintura de 101cm (72-162 cm) e do IMC de 40,88 kg/m²
(32,52 – 70,96 kg/m²). Observou-se também os valores
pré-cirúrgicos do HDL-c, o qual foi de 41mg/dl (23-88mg/
dl), de LDL-c foi de 110,3mg/dl (10-178mg/dl), de CT foi
de 173,5mg/dl (92-491mg/dl) e de TGL foi de 110,00mg/
dl (30-294mg/dl). Já quanto à avaliação pós cirúrgica, o
valor mediano de HDL-c foi de 46,00 mg/dl (23-92mg/dl),
de LDL-c foi 95,5mg/dl (29,8-249,0mg/dl), CT foi 159,5mg/
dl (79-298mg/dl) e TGL de 80mg/d (39-254mg/dl). Foi
observada também uma associação significante do HDL-c
inicial e HDL-final (p: 0,41). Discussão: Foi possível inferir
que os valores medianos dos dados antropométricos e lipídicos sofreram, em sua maioria, redução em seus níveis no
intervalo pré e pós-operatório e que, diante da problemática
do risco cardiovascular dessa população, torna-se importante
descrever esse perfil para o conhecimento dos efeitos pós
cirúrgicos da bariátrica.

EP458
PREVALÊNCIA DE OBESIDADE NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE MINAS
GERAIS.
APRESENTADORES: REGINA CÉLIA SILVEIRA SIRIO; ANDRÉIA
GOMES LEITE; MARILENE DE SOUZA FERREIRA; ELOISA HELENA
MEDEIROS CUNHA; NAYLÊ COSTA FROTA MONTEIRO; CAMILA
SILVA PEREIRA.

HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, GOVERNADOR VALADARES - MG - BRASIL.
Introdução: A Obesidade é uma doença crônica, inflamatória, endócrinametabólica, caracterizada pelo excesso de
gordura corporal. Na unidade de terapia intensiva (UTI), a
obesidade é uma comorbidade comum e o aumento da sua
incidência é descrito em todo o mundo. Sendo associada
ao aumento do tempo médio de internação hospitalar,
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morbidade, mas permanece a incerteza quanto ao efeito
sobre a mortalidade. Objetivos: Verificar a prevalência
de pacientes obesos internados na unidade de terapia
intensiva de adultos do Hospital Municipal de Governador
Valadares MG. Métodos: Estudo observacional, descritivo,
com pacientes adultos e idosos admitidos na Unidade de
Terapia Intensiva(UTI) no Hospital Público de Governador
Valadares MG. Os dados foram coletados por meio das
Fichas de Avaliação e Monitoramento em Terapia Nutricional preenchidos na rotina assistencial. Sendo incluídos
todos os pacientes admitidos durante 24 meses, no período
de 2017 a 2019. Resultados: A amostra foi composta por
298 pacientes, sendo 169 de 20 a 60 anos e 129 acima
de 60 anos. Destes, 185 era do sexo masculino e 113
feminino. Dos pacientes estudados, 105 (35,23%) eram
eutróficos, 48 (16,10%) sobrepeso 12(4,02%) obesidade
grau I e 4 (1,34%) Obesidade grau II. O grupo acima de
60 anos, eutróficos foram 64 (21,47%) e excesso de peso,
65 (21,81%). Ao se comparar os grupos de obesos e
eutróficos, a maioria dos pacientes era eutróficos, sendo
114 (61,62%) do sexo masculino e 54 (47,78%) feminino.
Analisando de acordo com a idade, a maioria dos obesos
era acima de 60 anos e a prevalência era do sexo masculino
com 71 (38,37%) e 59 (52,21) feminino. Conclusão: A
prevalência de obesos neste estudo foi maior nos pacientes
de acima de 60 anos. A obesidade é um fator de risco para
diversas complicações em paciente internados em uma
unidade de terapia intensiva.Muitas vezes tais complicações
não põem em risco a vida do paciente, mas prolongam
o tempo de internação e quando não tratadas da forma
correta e podem causar sequelas difíceis de curar e que
pioram a qualidade de vida desses pacientes após a internação hospitalar. Avaliar a ingestão alimentar e comparar
com o estado nutricional de idosos torna-se de extrema
necessidade, uma vez que estes têm representado um
número cada vez maior da população. Conhecer o perfil
alimentar e nutricional, poderá nos auxiliar na intervenção
e em melhorarias na qualidade de vida. São necessárias
mais pesquisas a respeito da obesidade e suas complicações
para que haja tratamentos mais específicos e eficazes para
o tratamento de pacientes obesos.

EP459
PREVALÊNCIA DE SINTOMAS E COMORBIDADES EM
PACIENTES COM OBESIDADE MÓRBIDA NO INTERIOR
DO NORDESTE
APRESENTADORES: MONIZE NASCIMENTO RABELO1; CLARA
CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ1; THAYNÁ BRUNELLE SOUZA CARVALHO1;
PAULA GABRIELLA PEREIRA ROSA DE OLIVEIRA1; VICTOR BATISTA
OLIVEIRA1; LARISSA MONTEIRO COSTA PEREIRA2; MARCIA FERREIRA CÂNDIDO DE SOUZA2; REBECA ROCHA DE ALMEIDA1.

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LAGARTO - SE - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A obesidade mórbida é uma doença epidêmica
que se destaca como um problema de saúde pública por
arcada por uma série de comorbidades associadas, bem
como pela presença de sintomas recorrentes como náuseas,
vômitos, diarreia, que culminam em deficiências nutricionais.
Objetivo: Avaliar a prevalência de sintomas e comorbidades
associadas em pacientes com obesidade mórbida atendidos
em ambulatórios. Métodos: Estudo transversal, descritivo e
retrospectivo realizado com 108 pacientes com obesidade
mórbida assistidos no Sistema Único de Saúde – Ambulatório
de obesidade do Hospital Universitário de Sergipe e na Rede
Suplementar – Clínicas particulares com convênios com
planos de saúde. A avaliação dos sintomas e comorbidades
foi traçada a partir de entrevista estruturada no atendimento
nutricional. Para o registro e análise dos dados, foram utilizados, respectivamente, o programa Excel® e programa
Statistical Packsage for the Social Science (SPSS) versão 20.0,
através do qual foram calculadas as variáveis descritivas. O
estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Sergipe, Parecer nº: 127623.
Resultados: Dos pacientes avaliados, 72,2% (n=78) eram
do sexo feminino e 27,8% (n=30) eram do sexo masculino.
Dentre os quais, 18,5% (n=20) apresentavam sintoma de
constipação, 11,1% (n=12) relataram azia, 6,5% (n=7)
apresentavam dispneia, 17,6% (n=19) apresentavam edema
e 2,8% (n=3) relataram vômitos. Já a partir da avaliação de
comorbidades, observou-se que 71,3% (n=77) da amostra
tinham diagnósticos clínicos de Hipertensão Arterial Sistêmica,
30,6% (n=33) diabetes mellitus, 55,6% (n=60) dislipidemia ou
alguma doença cardiovascular, 47,2%(n=51) gastrite, 40,7%
(n=44) esteatose hepática, 7,4% (n=8) doença tireoidiana,
6,5% (n=7) colelitíase, 19,4% (n=21) doença óssea articular
e 1,9% (2) câncer. Além disso, 78,7% (n=85) referiram ter
realizado algum tratamento para perda de peso anterior ao
atendimento. Discussão: Observou-se uma alta frequência de
comorbidades nos pacientes superobesos, com destaque para
a hipertensão e dislipidemias. Além disso, foi possível avaliar,
entre os sintomas, uma maior prevalência de constipação,
azia e edemas, dados que corroboram com a literatura. O
reconhecimento desses sintomas bem como da presença e
frequência dessas comorbidades é de grande relevância para
a prática e manejo clínico dos pacientes a fim de auxiliar no
atendimento da equipe e evitar aumento dessas ocorrências.

EP460
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX DE UM
SERVIÇO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA EM
SÃO JOSÉ, SC.
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APRESENTADORES: RUBIA PAULINA SCHMITZ DE MACEDO1;
DANIELE DA SILVA HERMES2.

1. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA, PALHOÇA - SC
- BRASIL; 2. HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ - HRSJ/SES-SC,
FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no
organismo. Uma das formas de tratamento é a cirurgia
bariátrica e metabólica que além da redução de excesso
de peso é indicada porque ocorre redução das comorbidades e melhora da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a
qualidade de vida de pacientes no pós-operatório de Bypass
gástrico em Y de Roux de um serviço de cirurgia bariátrica
e metabólica em São José, SC. Métodos: Trata-se de um
estudo transversal realizado no período de setembro a
outubro de 2017 com 30 pacientes adultos, de ambos os
sexos e que estavam no período de pós-operatório. Para
coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado,
avaliação antropométrica e instrumento Bariatric Analysis
and Reporting Outcome System (BAROS). Para análise de
dados, os resultados foram tabulados e analisados por
estatística descritiva. O trabalho foi aprovado pelo comitê
de ética em pesquisa. Resultados: Do total da amostra
83,33% eram do sexo feminino, 100% apresentavam obesidade grau III no pré-operatório, e 56,67% obesidade grau
I no pós-operatório, 46,67% apresentaram uma perda de
excesso de peso de 41 a 60%. Discussão: A comorbidade
que teve maior resolução foi hipertensão arterial sistêmica
e a qualidade de vida avaliada foi classificada como muito
melhor pela maioria dos pacientes. A cirurgia bariátrica e
metabólica proporcionou perda de peso satisfatória com
diminuição do Índice de Massa Corporal (IMC) e resolução
e/ou melhora das comorbidades associadas com impacto
direto na melhora da qualidade de vida.

EP461
RELATO DE CASO: A IMPORTANCIA DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NO PRÉ-OPERATÓRIO E
AS COMPLICAÇÕES NUTRICIONAIS DA CIRURGIA DE
GASTROPLASTIA
APRESENTADORES: ANGÉLICA GASPARINI FREITAS; ANA PAULA
RODRIGUES DE ALMEIDA; RENATA PERUCELO.

ISCAL - IRMANDADE SANTA CASA DE LONDRINA, LONDRINA PR - BRASIL.
Introdução: A obesidade é uma epidemia crescente,
influencia na mortalidade e impacta a saúde pública, e

está associada a muitas doenças. O tratamento pode ser
feito de forma clínica ou cirúrgica. A cirurgia traz melhora
nas comorbidades já existentes e na qualidade de vida,
porém na obesidade mórbida há um maior risco de
complicações clínicas e deficiências nutricionais. O aconselhamento nutricional adequado no período pré pode
interfere significativamente no sucesso do pós-operatório
da gastroplastia. Objetivo: Relatar a importância da
terapia nutricional e o perfil nutricional no pré-operatório
do paciente submetido agastroplastia e as complicações
que o pós-operatório pode acometer. Métodos: Estudo de
caso clínico de acompanhamento nutricional com dados
coletados retrospectivamente em prontuário eletrônico
disponível no hospital de internação, relacionados com a
literatura. Paciente 56 anos, feminina, branca, obesidade
mórbida (peso 143Kg, altura 1,60m e IMC 55,85Kg/m²),
prévios: diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia.
Internada para cirurgia de gastroplastia. Resultados: Pósoperatório imediato em Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
complicações pulmonares e respiratórias, sendo necessário
ventilação mecânica prolongada. Insulina em bomba de
infusão devido à dificuldade no controle glicêmico. Função
renal afetada, anúrica, evoluindo para insuficiência renal
aguda, com necessidade de hemodiálise. Quadro constante
de diarreia, devido aos procedimentos disabsortivos e as
alterações anatômicas da cirurgia. Com fistula e deiscência
em sutura cirúrgica e devido ao excesso de peso e limitação
para mudança de decúbito evoluiu com lesão por pressão
sacral grau III, sendo realizada colostomia higiênica.
Grande quantidade de estase gástrica (>500ml/dia) e difícil
progressão de volume de dieta, podendo relacionar ao
posicionamento da sonda enteral e ao reservatório gástrico
diminuindo. Uso de terapia nutricional enteral específica
para controle glicêmico, glutamina, módulo de proteína e
aminoácido endovenoso. No pós-operatório o indivíduo
pode apresentar deficiências nutricionais. Modificações
no metabolismo de vitaminas, minerais e proteico, sendo
recomendado níveis adequados no pré-cirurgico, porém
pacientes obesos se submete a dietas restritivas e pode ser
considerado desnutridos. Diante das complicações que
o pós-operatório pode acarretar, a nutrição no pré tem
importância e o nutricionista deve realizar uma anamnese
nutricional completa para detectar as carências e ofertar
as necessidades nutricionais adequadas antes da cirurgia.
Paciente permaneceu em UTI grave, instável e em choque
séptico, evoluindo há óbito após 73 dias de internação.
Conclusão: A relevância do caso se dá pela importância do
acompanhamento nutricional adequado no pré-operatório,
ofertando os nutrientes necessários para que os pacientes
estejam com suas reservas nutricionais adequadas no
pós-operatório podendo minimizar e/ou evitar os danos
causados pela cirurgia.
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EP462
RISCO CARDIOMETABÓLICO NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO
DE CIRURGIA BARIÁTRICA
APRESENTADORES: JOÃO CÉSAR FERREIRA MELO FERNANDES;
TALITA KIZZY OLIVEIRA BARBOSA; ANA FLÁVIA PEREIRA BEIRIZ
PINTO; THALITA SILVA SOUZA.

dados coletados, com significativa prevalência de mulheres. A
SC, sabidamente associada a aumento de risco cardiovascular,
especialmente em obesos. Há necessidade de controle da saúde
e do risco por estes parâmetros. O profissional de saúde deve
incluir a pesquisa da SM na avaliação rotineira de pacientes
candidatos à CB. Assim sendo, pode-se concluir que a CB é um
meio eficaz de perda de peso e normalização das alterações
antropométricas e laboratoriais associadas à SC.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: A obesidade grave é responsável pelo elevado
índice de mortalidade. Isto desenvolve um estado de resistência
à insulina associado ao excesso de gordura visceral, o que favorece o desenvolvimento da síndrome cardiometabólica (SC),
que é responsável pelo aumento da mortalidade geral e cardiovascular. Reduzir o tecido adiposo e controlar os parâmetros
metabólicos é um desafio em um tratamento convencional para
o obeso, por isso, há em muitos casos a indicação da cirurgia
bariátrica (CB). Objetivo: Avaliar os parâmetros do risco cardiovascular no pré e pós-operatório em pacientes submetidos à CB,
depois de dois anos. Métodos: Estudo longitudinal prospectivo,
com pacientes de 18 a 60 anos que foram submetidos à CB,
pelo menos dois anos antes. Neste contexto, foram avaliados:
dados pessoais, presença de síndrome metabólica, níveis
séricos glicêmicos (glicemia em jejum) e lipêmicos (HDL- col e
triglicerídeos (TG) e a correlação do IMC e da circunferência
abdominal (CA), antes e depois da CB (no retorno pós cirúrgico
e 2 anos depois). A coleta desses dados foi pessoalmente e em
prontuário. Todos pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi para a análise estatística dos
dados foi utilizado o programa SPSS® (Statistical Package for
the Social Science for Windows), versão 18.0. A estatística
descritiva em valores médios, desvios – padrão e frequência
foi utilizada. Para verificar a associação entre os parâmetros
nos dois tempos, utilizou-se Test T pareado e ANOVA. Resultados: Foram estudados 62 pacientes de ambos os sexos no
pré e pós operatório, sendo 12 do gênero masculino e 50 do
gênero feminino, com média de idade igual a 43,9 anos. Foi
constatado nesse estudo redução média de peso de 128,3 ±
18,3 para 89,5 ± 26,7 kg. Quanto ao IMC foi de 49,0 ± 7,8
para 36,2 ± 6,0 Kg/m2 e CA de 124,0 ± 16,6 para 102,1
± 6,0 cm. Já nos parâmetros bioquímicos a glicemia de 91,5
± 18,9 para 90,7 ± 11,3 mg/dL, HDLc de 42,1 ± 8,4 para
44,4 ± 8,2 mg/dL e TG de 136,4 ± 72,5 para 96,7 ± 36,9
mg/dL. Em relação à antropometria, o peso, IMC e CA houve
redução significativa no pós imediato e no pós 2 anos. E em
relação ao parâmetro bioquímico, no pós imediato TG, HDL-col
e GLI houve redução significativa no pós imediato, e apenas
o TGL continuou reduzido e significativo após os dois anos.
Discussão: Conforme proposto neste estudo, a avaliação dos
parâmetros da SM, no pré e pós-operatório de CB, mostrou
que houve uma redução significativa no que se refere aos

EP463
A INFLUÊNCIA DO MARKETING NA ALIMENTAÇÃO
INFANTIL
APRESENTADORES: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES.

UNIVERSIDADE TIRADENTES, ARACAJU - SE - BRASIL.
Introdução: O desenvolvimento e crescimento da criança
estão relacionados com vários fatores que ocorrem na
infância, principalmente a alimentação. A infância é a fase
da vida onde os hábitos alimentares se formam. Uma boa
alimentação no período de 02 a 06 anos, pode-se levar
para a vida toda, prevenindo doenças relacionadas, como
exemplo a obesidade infantil. Por causa disto, torna-se importante avaliar as crianças de acordo com o seu estado nutricional e saber o quanto a alimentação delas pode ser influenciada pela mídia e propaganda, além de avaliar também
como está voltada a atenção nas refeições, no sentido de
analisar quais fatores influenciam os hábitos alimentares e
relacionar a interação entre mídia e a formação dos hábitos
alimentares na infância. Objetivo: Avaliar a intervenção dos
meios de comunicação e da mídia sobre alimentação infantil.
Métodos: Esta pesquisa é transversal quantitativa que foi
realizada em uma escola pública da cidade de Aracaju SE,
no Bairro Santa Maria, na cidade de Aracaju, Sergipe em
novembro de 2017, com crianças de faixa etária entre 6 a
12 anos de idade. A coleta de dados se deu por meio da
aplicação de questionário semiestruturado, auto preenchido,
composto por 16 questões que relacionavam a alimentação e
a influência da mídia na alimentação destas crianças. Foram
avaliadas 108 crianças do de 2º,3º e 4º ano do ensino
fundamental. As perguntas foram sobre o hábito alimentar,
condições sociais, tempo que ficam assistindo TV, e mídias
a quais eles têm acesso, se isto interfere na alimentação e
nos hábitos alimentares. Resultados: Os resultados obtidos
com a pesquisa mostram o quanto crianças e adolescentes
são dependentes de mídias, o quanto elas influenciam em
suas escolhas na alimentação e no seu dia a dia, mostra
também o tipo de alimentação escolhida e o quanto os pais
tem importante parcela na escolha da alimentação dos seus
filhos. Discursão: De acordo com a nossa análise, a maioria
das crianças nos relatam que os pais decidem o que elas
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irão comer, ou seja, a partir disto surge a responsabilidade
dos pais em comprar alimentos adequados para seus filhos,
pois estes irão se alimentar dos alimentos que eles irão
comprar, portanto, a influência dos pais na alimentação
dos filhos é primordial para uma alimentação adequada e
balanceada, por isso, é tão importante que os pais tenham
hábitos alimentares saudáveis, principalmente, para poder
passar estes para seus filhos. Conclusão: Tendo como base
os dados apresentados neste estudo, constatamos a influência de propagandas televisivas de alimentos nas escolhas
alimentares das crianças. A preferência por esses alimentos
sugere o quão a veiculação de propagandas é um fator
influenciador no consumo alimentar. Pode-se concluir que as
crianças e adolescentes dedicam grande parte do seu dia em
frente à televisão, onde há uma exposição da publicidade e
a maioria dos canais possuem grande parte de propagandas
vinculadas a certos produtos durante a programação.

a adequação proteica mínima e nenhum paciente atingiu
adequação proteica ideal. A NEP ocorreu em 59,23% dos
pacientes que, comparados ao grupo NET, apresentaram
melhores ingestões de energia (39,14 [30,76; 47,46] kcal/
kg/dia versus 21,95 [12,30; 32,27] kcal/kg/dia; (p<0,0001)
e de proteína (0,85 [0,66; 1,11] g/kg/dia versus 0,55 [0,30;
0,78] g/kg/dia; (p<0,0001) e melhores adequações energético nutricionais (p<0,0001). Discussão: a NEP ocorreu na
maior parte dos pacientes e proporcionou melhores aportes
energético e proteico, contudo, as quantidades de energia e
de proteína recebidas ainda ficaram abaixo das necessidades
nutricionais estimadas. Sobretudo, observamos acentuada
deficiência proteica na amostra estudada, independente do
tempo de início da NE. Esse achado evidencia a necessidade
de desenvolvimento de formulações pediátricas adequadas
aos pacientes críticos com maior teor e qualidade proteica,
como já existem em formulações para adultos.

EP464
A NUTRIÇÃO ENTERAL PRECOCE CONTRIBUI PARA
ALCANCE DA META PROTEICA EM CRIANÇAS CRITICAMENTE ENFERMAS?

EP465
A UTILIZAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA EM CRIANÇAS COM FALÊNCIA INTESTINAL É
VIÁVEL?

APRESENTADORES: ERICA CAROLINA MELRO; ALEXANDRE ESTEVES DE SOUZA LIMA; ALICE MISSAGIA MATTOS SPRINGER; TIAGO
HENRIQUE DE SOUZA; ROBERTO JOSE NEGRÃO NOGUEIRA.

APRESENTADORES: MARIA APARECIDA CARLOS BONFIM; ANA
FLAVIA SOARES; TATIANE YARA DA SILVA SIMÕES; DEOLICE DIAS
DE MOURA; MARIA GORETI ALVES PEREIRA; FÁBIO DE BARROS;
PATRÍCIA ZAMBERLAN; RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL.
Introdução: O aporte energético-proteico adequado está
associado a melhores desfechos clínicos em crianças criticamente enfermas e a Nutrição Enteral Precoce (NEP) tem
sido associada com melhores aportes nutricionais. Objetivo:
avaliar se há influência do tempo para início da Nutrição
Enteral (NE) nas adequações energético-proteicas em crianças
criticamente enfermas. Métodos: estudo prospectivo, observacional analítico, monocêntrico, incluindo pacientes com
idade entre 1 mês e 14 anos, com indicação para uso de NE,
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
(UTIP). Considerou-se NEP se a NE ocorreu nas primeiras 48
horas da admissão na UTIP e Nutrição Enteral Tardia (NET)
se iniciada após 48 horas. A necessidade proteica mínima
foi definida como 1,5 g/kg/dia e ideal de acordo com faixa
etária (0-2 anos: 3,0 g/kg/dia; 2-13 anos: 2,0 g/kg/dia;
13-18 anos: 1,5 g/kg/dia). Resultados: foram incluídos no
estudo 130 pacientes com idade mediana de 10 (IQ: 3; 41)
meses e 66,15% do sexo masculino. Os pacientes receberam
28,96 kcal/kg/dia (IQ: 14,98; 39,04) e 0,65 g/kg/dia (IQ:
0,37; 0,86) de proteína. A mediana da adequação energética foi de 64,65% (IQ: 37,71; 83,76) e as medianas das
adequações proteicas foram de 50,64% (IQ: 31,68; 65,58)
para adequação mínima e 27,10% (IQ: 17,54; 35,58) para
adequação ideal. Apenas 5,08% dos pacientes atingiram

INSTITUTO DA CRIANÇA - HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A falência intestinal (FI) é caracterizada pela
redução da capacidade funcional do trato gastrointestinal
para manter a digestão e absorção de nutrientes e fluidos,
que são necessários ao crescimento e desenvolvimento em
crianças. Na maioria dos casos de FI, a nutrição parenteral
(NP) é a única forma possível de ofertar nutrientes. Objetivos: Comparar a adequação nutricional e complicações
da oferta de NP industrializada e NP manipulada em criança
portadora de FI. Métodos: Relato de caso, realizado na
enfermaria de cirurgia de hospital pediátrico terciário. BGSA,
7a5m, FI por síndrome do intestino ocasionada por volvo.
O acompanhamento multidisciplinar consistiu de: avaliação
nutricional [escore Z de índice de massa corpórea/idade (Z
IMC/I)], cálculo da adequação calórico-proteica (%), monitoramento laboratorial (eletrólitos e perfil lipídico), e ocorrência
de complicações (de administração e metabólicas). Foram
utilizadas três formulações de NP, sendo: NP1 – manipulada
(glicose 250g; emulsão lipídica com óleo de peixe 40g;
aminoácidos 60g, oligoelementos/vitaminas), NP2 - (glicose
230g; emulsão lipídica com TCL/TCM 80g; aminoácidos
65,8g, oligoelementos/sem vitaminas) e NP3 (glicose 250g;
emulsão lipídica com óleo de peixe 85g; aminoácidos 100g,
oligoelementos/sem vitaminas) - ambas industrializadas, de
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fornecedores distintos. Cada formulação foi testada por 15
dias. Os dados foram tabulados em planilha do tipo Excel® e
os valores expressos em média, números absolutos e porcentagem. Resultados: Observou-se que não houve alteração
da condição nutricional na vigência das três formulações
(média Z IMC/I = +1,14). A adequação calórico-proteica
correspondeu a: 91,8% Kcal e 81% de proteínas (PTN) na
NP1; 110% Kcal e 88,3% de PTN na NP2 e 106,4% Kcal
e 127% PTN na NP3. Não houve alterações relevantes nos
exames laboratoriais e foram evidenciados oito episódios de
hipoglicemia com as NP1 e NP3 e apenas um com a NP2.
Discussão: As três formulações apresentaram adequação
calórico-proteica. No entanto, a NP3 excedeu a recomendação de proteínas, o que em longo prazo pode acarretar
alterações renais e hepáticas. A NP1 e NP3 possuem em sua
composição a emulsão lipídica com óleo de peixe, que pode
prevenir a colestase em pacientes que fazem uso prolongado
de NP, como os portadores de FI. A necessidade de infusão
de polivitamínico endovenoso semanalmente no caso das NP
industrializadas pode representar risco para o paciente (deficiência), se esquecida. Ressaltam-se, entretanto, como vantagens para o uso destas formulações, a redução de custos
com armazenamento (não há necessidade de refrigeração),
“reaproveitamento” (uma vez inviolada, pode ser destinada
a outro paciente) e fotoproteção (equipo fotossensível é
15% mais caro do que o comum). O uso de formulações
industrializadas de NP em pediatria parece viável, desde que
respeitadas às particularidades da faixa etária, e desde que
haja monitoramento constante da equipe multidisciplinar.

EP466
ABREVIAÇÃO DE JEJUM PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO: IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CARDIOPEDIÁTRICA
APRESENTADORES: APARECIDA NATANE V. DE SOUZA ZANARDI; RICARDO TADEU PRETE; LILY EMILIA RABANAL MONTALVÁN; DANIELE
SILVA SZPAK; ERICA FREITAS AMORIM; DANIELA FRANÇA GOMES;
ROBERTA SOUZA GUIMARÃES; ELLEN KARIN CASTRO SIMÕES.

HOSPITAL DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A desnutrição energético proteica em crianças
com cardiopatas congênitas resulta de um aumento significativo no gasto de energia, associado à ingestão insuficiente
ou inadequada de alimentos, aumentando a morbi-mortatalidade no período de internação, além de prejudicar o
crescimento e o desenvolvimento na infância. O quadro é
agravado no ambiente hospitalar devido jejum prolongado
para exames, procedimentos e, principalmente, jejum prolongado no pós-operatório. O projeto ACERTO (Aceleração da
recuperação total pós-operatória) recomenda abreviação de

jejum pré- operatório e realimentação oral ou enteral precoce
desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável, de
preferência de (imediato) e hidratação enteral, sem uso de
hidratação por via endovenosa. Objetivo: Monitorar o tempo
de jejum de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos
e hemodinâmicos para embasar a criação de protocolo
institucional de abreviação de jejum. Métodos: Coleta de
dados do tipo retrospectiva por meio de busca ativa em
prontuário, realizada na unidade de terapia intensiva pediátrica de um hospital particular do município de São Paulo,
no período de março a abril de 2019. A amostra constitui-se
de 25 indivíduos menores de 18 anos, de ambos os gêneros,
submetidos a procedimentos cirúrgicos cardíacos e hemodinâmicos. Para classificar o estado nutricional, utilizaram-se os
índices antropométricos peso por idade, estatura por idade
e índice de massa corporal (IMC) por idade, propostos pela
Organização Mundial da Saúde de 2006. Resultados: Das
25 crianças, 76% (19) foram submetidos a procedimentos
cirúrgicos e 24%, a procedimentos hemodinâmicos. As idades
variaram entre 1 mês de vida e 16 anos. Os pacientes cirúrgicos permaneceram em jejum em média de 14 horas com
variação do tempo de jejum de 9 a 23 horas. Os submetidos
a procedimentos hemodinâmicos permaneceram em jejum
em média de 17 horas com variação do tempo de jejum de
6 a 22 horas. Com base nesses dados, criou-se protocolo
específico com padronização de tempos de jejum, abreviação com solução de maltodextrina duas horas antes do
procedimento e abreviação do tempo de realimentação pós
extubação com picolé de frutas. Para realimentação segura
dos pacientes, elaborou-se instrumento específico baseado
em pontuação que define a realimentação da criança em 2
horas após a extubação ou a necessidade de reavaliação.
Conclusão: A análise dos dados revelou longos períodos de
jejum durante a internação hospitalar que pode ter consequências negativas na morbi- mortalidade. Esses achados
e as recomendações atuais embasaram a elaboração de
protocolo institucional com padronização dos tempos de
jejum, abreviação com solução de maltodextrina duas horas
antes do procedimento e do tempo de realimentação precoce
pós extubação.

EP467
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE UM PACIENTE
PEDIATRICO EM USO DE NPT EM AMBITO DOMICILIAR
APRESENTADORES: SIMONE MALIM SIMAS.

UNIMED, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A Síndrome do Intestino Curto é uma
condição clinica grave, caracteriza-se pela deficiência intestinal em absorver nutrientes, o que pode
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levar ao óbito por desnutrição grave se não tratada de
forma correta. Objetivo: Demonstrar a conduta nutricional utilizada em um paciente pediátrico portador
de Síndrome do Intestino Curto em uso de Nutrição
Parenteral Total em âmbito domiciliar visando a melhora
do estado nutricional do paciente, durante o desmame
da NPT. Métodos: Informações coletadas por meio
de avaliações nutricionais realizadas quinzenalmente
pela nutricionista, coleta de dados através de inquérito
alimentar, consulta aos exames laboratoriais e revisão
de literatura. Resultados: Criança 3,5 anos em uso
de NPT desde 14 dias de vida, diagnóstico médico de
Volvo com necrose de intestino delgado, submetido a
Laparatomia com ressecção intestinal preservada válvula
íleo cecal. Recebeu alta hospitalar para continuidade do
tratamento em domicilio com bolsa de NPT associada
a formula infantil, durante 1ano e 3 meses realizada
algumas tentativas de retirada de NPT, porém paciente
não tolerou o desmame, apresentou desidratação
importante evoluindo para Acidose metabólica sendo
necessário novo internamento hospitalar e reinicio da
NPT. Encaminhado para domicilio novamente com bolsa
de NPT associada a dieta via oral com restrição de
proteína do leite de vaca, glúten e ovos (diagnosticado
alergia alimentar) foram introduzidos pequenas porções
conforme aceitação do paciente, após realização de
novos teste alergênicos iniciou a introdução alimentos
até então proibidos (apresentou diarreia, vômitos e perda
de peso sem perda de massa muscular importante, sem
desidratação e distúrbio eletrolítico) após 6 meses da
introdução da dieta via oral pediatra opta pelo início
do desmame da NPT, reduzindo de 24h para 12 horas
a infusão da bolsa, permanecendo apenas á noite, sem
alterar volume, após a fase de adaptação, iniciou a
redução de 20ml da bolsa a cada 15 dias, analisando
sintomas e realizando exames laboratoriais para controle
de metabólicos, em 11/18 foi realizada o desmame
completo da NPT, paciente seguiu acompanhamento
nutricional domiciliar, visando auxilio na aceitação da
dieta via oral, orientado o consumo adequado de macro
e micronutrientes, a cada visita realizada nova avaliação
nutricional para verificar o estado nutricional. Em 04/19
finalizado o desmame completo da NPT, após exames
laboratoriais, gasometria arterial e constado ganho de
peso considerável, foi retirada o cateter. Conclusão:
Notou se durante a revisão de literatura que existem
poucos estudos de nutrição sobre o assunto, é necessário
aprofundar os conhecimentos sobre o tema, para auxiliar
os pacientes que fazem desmame da NPT em ambiente
domiciliar possam manter um bom estado nutricional e
melhorar a qualidade de vida.

EP468
ANÁLISE DO CRESCIMENTO DE CRIANÇAS EM USO DE
FÓRMULAS INFANTIS, ACOMPANHADAS EM UNIDADES
DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PR
APRESENTADORES: TELMA SOUZA E SILVA GEBARA1; KAREN
ROSIE TEIXEIRA2; FRANCIELE COUTINHO FRANÇA3; NATISSA DE
OLIVEIRA RIBAS1; ANDRÉA TÁRZIA2.

1. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 3. FACULDADES
PEQUENO PRÍNCIPE, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O leite materno é o alimento mais indicado
e na impossibilidade do mesmo, são indicadas fórmulas
elaboradas para atender as necessidades nutricionais e as
condições fisiológicas do lactente. Ao serem indicadas as
fórmulas, devem-se levar em consideração as condições
de saúde do lactente como: prematuridade, baixo peso
ao nascer, crescimento inadequado, comprimento e peso
inadequado para idade. Objetivo: Verificar a prevalência
de lactentes em uso de fórmulas infantis, acompanhados
pelas Unidades de Saúde de um município da região
metropolitana de Curitiba - PR. Métodos: Trata-se de um
estudo retrospectivo, quantitativo, descritivo, que analisou
prontuários de crianças de 0 a 6 meses de idade acompanhadas em programa de puericultura. Foram coletadas
as seguintes informações: data de nascimento, data do
acompanhamento, idade, sexo, peso e comprimento ao
nascer, peso e comprimento aos 3 e 6 meses de idade, e o
tipo de aleitamento. As informações foram analisadas nas
curvas de crescimento e tabelas de classificação propostas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS 2006). Os
dados foram tabulados em planilhas do software Excel® e
apresentados na forma de tabelas e gráfico. Resultados:
Dentre os trinta e oito prontuários pesquisados, treze (34%)
indicavam o uso de fórmulas infantis como substituto do
aleitamento materno e vinte e cinco (66%) em uso como
complemento do mesmo. Os resultados encontrados
indicam que a maioria das crianças pesquisadas, permaneceram em um estado nutricional adequado, sendo
que as que estavam com, baixo peso, muito baixo peso
e comprimento inadequado para a idade, melhoram seu
estado nutricional durante o decorrer dos meses. Somente
3% apresentaram agravo nutricional com risco de sobrepeso
e 5% apresentaram sobrepeso. Conclusões: Mais estudo
a respeito se fazem necessários, especialmente em relação
aos motivos pelos quais fórmulas infantis são prescritas na
alimentação de lactentes nos programas de puericultura
nas redes públicas de atenção.
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EP469
ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E ÓBITOS EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER EM DIFERENTES MOMENTOS DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO
APRESENTADORES: DAYANE TONACO ASSUNÇÃO1; GEÓRGIA
DAS GRAÇAS PENA1; NAYARA CRISTINA DA SILVA1; CÁSSIA MARIA
OLIVEIRA2; ANNA BEATRIZ COSTA NEVES DO AMARAL2.

1. CURSO DE NUTRIÇÃO, FACULDADE DE MEDICINA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG - BRASIL;
2. SETOR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA - MG - BRASIL.
Introdução: Desenvolver um câncer no período da infância
e adolescência potencialmente pode limitar o crescimento,
capacidade funcional futura ou mesmo, levar à morte. A
desnutrição, frequente durante o tratamento, pode impactar
na resposta terapêutica e na sobrevida. Existem poucos
estudos na literatura que avaliam de forma mais ampla
o tempo de tratamento oncológico associado ao estado
nutricional. Objetivo: Diagnóstico do estado nutricional
e frequência de óbitos em crianças e adolescentes com
câncer internadas em Hospital Universitário de Minas
Gerais em diferentes momentos do tratamento. Métodos:
Foi realizado estudo retrospectivo de base documental com
dados de crianças e adolescentes, menores de 18 anos,
atendidas entre 2013 e 2015 para tratamento oncológico
ou em função deste. Os dados foram estratificados em
quatro tempos, sendo: T1 - no momento do diagnóstico,
T2- 3 meses, T3- 6 meses e T4- 1 ano após o diagnóstico.
A análise descritiva e as associações foram analisadas por
meio de análise de variância e do teste do qui-quadrado,
utilizando o Statistical Package for the Social Science. Resultados: Dos 75 pacientes, 56% (42) eram do sexo masculino,
29,3%(22) tinham idade entre 5 e 10 anos e 35,1% (26)
foram diagnosticados com algum tipo de leucemia. Em
relação ao diagnóstico nutricional, o percentual de
desnutrição foi elevado em todos os tempos, sendo que
19,4%(14), 22,2%(14), 20,7%(12) e 20,5%(9), no T1, T2,
T3 e T4, respectivamente. Em um ano de tratamento 34,7%
(26) dos pacientes foram à óbito. A desnutrição foi mais
frequente entre os que foram à óbito em T2 (p=0,003) e T4
(p=0,045), sendo 64,3% (9) e 44,4% (4) respectivamente.
Discussão: Este estudo mostrou que a frequência de desnutrição foi elevada em todos os tempos após o diagnóstico
de câncer e foi associada ao óbito em 3 meses (T2) e um
ano após o diagnóstico (T4). A desnutrição em pacientes
oncológicos está relacionada ao próprio desenvolvimento
tumoral e impacto do tratamento previsto. A ingestão de
alimentos, por exemplo, frequentemente é insuficiente
para suprir as demandas do organismo, uma vez que o
impacto da doença gera um balanço energético negativo

e aumenta o catabolismo. A desnutrição pode influenciar
também na qualidade de vida, prognóstico e sobrevida
sendo necessário o acompanhamento do estado nutricional
para a realização de intervenção nutricional precoce, otimizando o suporte nutricional adequado, visando promover a
manutenção do peso, o crescimento e melhor tolerância ao
tratamento com possível menor mortalidade. Diante disso, é
de suma importância o acompanhamento nutricional desde
o momento do diagnóstico atentando-se para a necessidade
de intervenção nutricional precoce e individualizada.

EP470
ASSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO DE INÍCIO DA NUTRIÇÃO
ENTERAL E GRAVIDADE CLÍNICA EM UMA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
APRESENTADORES: ERICA CAROLINA MELRO; ALEXANDRE ESTEVES DE SOUZA LIMA; ALICE MISSAGIA MATTOS SPRINGER; TIAGO
HENRIQUE DE SOUZA; ROBERTO JOSE NEGRÃO NOGUEIRA.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL.
Introdução: A gravidade clínica do paciente parece ser um
fator que dificulta o suporte nutricional adequado. Objetivo: avaliar se há influência da gravidade na admissão na
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) no tempo para
início da Nutrição Enteral (NE). Métodos: estudo prospectivo,
observacional analítico, monocêntrico, incluindo pacientes
com idade entre 1 mês e 14 anos, com indicação para uso
de NE, internados em uma UTIP. Considerou-se Nutrição
Enteral Precoce (NEP) se a NE ocorreu nas primeiras 48
horas da admissão na UTIP e Nutrição Enteral Tardia (NET)
se iniciada após 48 horas. Resultados: foram incluídos no
estudo 130 pacientes com idade mediana de 10 (IQ: 3; 41)
meses e 66,15% do sexo masculino. A maioria dos pacientes
apresentou diagnóstico respiratório (54,62%) na admissão
e o escore de gravidade (PIM2) mediano foi de 2,60% (IQ:
1,30; 6,20). O tempo mediano de internação na UTIP foi de
12,50 (IQ: 7,00; 20,00) dias. A NEP ocorreu em 59,23%
dos pacientes com tempo de início mediano de 44,25 horas
(IQ: 29,00; 64,50). Foram variáveis significativamente
associadas ao grupo NET: maior escore de gravidade PIM2
(p=0,0357), grupo diagnóstico na admissão cardiovascular
e outros (p=0,0128) e uso de droga vasoativa (p=0,0003).
De fato, o uso de droga vasoativa constituiu fator de risco
para atraso da NE (OR: 4,372; IC95%: 1,847-10,354;
p=0,0008). Discussão: A estabilidade hemodinâmica é prérequisito para o início da terapia nutricional, pois em períodos
de hipotensão e uso de vasopressores ocorre diminuição
da perfusão sanguínea e da motilidade intestinal. Nossos
resultados indicam ser importante conhecer a relação entre
diagnóstico, gravidade e intervenções terapêuticas e o tempo
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para início da NE, pois permite que a equipe de cuidados
intensivos esteja atenta às práticas nutricionais ao admitir
pacientes com risco para atraso da terapia nutricional. O
atraso para início da NE esteve associado à gravidade clínica
de crianças criticamente enfermas, de modo que pacientes
considerados mais graves tenham o início da NE postergado.

EP471
AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO ALIMENTAR DE ADAPTAÇÕES
DIETOTERÁPICAS EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO
APRESENTADORES: MARCIELLE DE JESUS RODRIGUES1; HELOIZA CRISTIANE TEIXEIRA ESTEVES2; MARIA APARECIDA CARLOS
BONFIM2.

1. FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.
INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SÃO PAULO - SP
- BRASIL.
Introdução: A infância e adolescência são importantes
fases de crescimento e desenvolvimento, onde a alimentação tem papel fundamental. A hospitalização torna a
criança mais vulnerável à reações físicas e emocionais,
sendo comum ocorrer a recusa a comer e inapetência. A
criança hospitalizada tem um risco elevado de desenvolver
desnutrição e esta, se não identificada e tratada, pode
resultar em danos com o aumento de complicações, maior
tempo de permanência hospitalar, risco de readmissão,
aumento da morbidade e mortalidade e ainda uma sobrecarga econômica, aumentando os custos dos serviços de
saúde. Assim, intervenções nutricionais precoces devem ser
tomadas, o que inclui oferecer alimentos preferidos e modificar a consistência para melhorar a aceitação. Objetivos:
avaliar a aceitação alimentar de adaptações dietoterápicas
de pacientes internados em um hospital pediátrico e sua
distribuição de acordo com idade, patologia e estado
nutricional. Métodos: A coleta de dados foi realizada
na clínica cirúrgica de um hospital público pediátrico de
nível terciário, por 25 dias os pacientes foram visitados
e questionado a seus acompanhantes a aceitação das
adaptações dietoterápicas (0-100%) e o motivo da baixa
aceitação (>50%). Os dados referentes à idade, tempo de
internação, patologia e estado nutricional foram coletados
através do prontuário médico eletrônico. Os alimentos
foram categorizados em oito grupos. A classificação da
aceitação seguiu protocolo da instituição (ruim, regular,
bom, ótimo). Resultados: foram coletados 192 pedidos
de adaptações dietoterápicas de 21 pacientes com idade
entre 8 meses e 16,9 anos. A aceitação média foi de 72,8%
e 76,6% das adaptações dietoterápicas tiveram aceitação
de boa à ótima. O grupo alimentar que esteve presente em
todas as refeições foram sucos e bebidas industrializadas,

correspondendo a 67,2% dos pedidos. A aceitação
alimentar foi menor em lactentes (36,25%), portadores de
tumores (31,6%).Quanto ao estado nutricional, pacientes
com magreza tiveram aceitação de 100%,seguido dos
eutróficos (64,8%). Apenas 9,5% dos pacientes foram
classificados com magreza segundo o IMC. Discussão:
Diversos estudos em hospitais encontraram aceitação
alimentar classificados como bom e ótimo. Segundo
Inquérito Nacional de consumo alimentar, sucos e refrescos
ocupam o 6º lugar de alimentos mais consumidos e a
maior média de consumo foi entre adolescentes. Evidências
apontam que o consumo de bebidas açucaradas produzem
danos à saúde, e sua redução diminui a adiposidade e
ganho de peso em crianças e adolescentes. Conclusão:
Deve-se buscar estratégias que possibilitem aumentar a
ingestão alimentar para reduzir os riscos de desnutrição. A
média de aceitação alimentar encontrada neste estudo foi
satisfatória e os dados sugerem que a terapia nutricional
está sendo efetiva em evitar a desnutrição hospitalar.

EP472
AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DA TERAPIA DE NUTRIÇÃO
ENTERAL EM CRIANÇAS CRITICAMENTE ENFERMAS
APRESENTADORES: ERICA CAROLINA MELRO; ALEXANDRE ESTEVES DE SOUZA LIMA; ALICE MISSAGIA MATTOS SPRINGER; TIAGO
HENRIQUE DE SOUZA; ROBERTO JOSE NEGRÃO NOGUEIRA.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL.
Introdução: a Nutrição Enteral (NE) apresenta benefícios
em relação à nutrição parenteral e está recomendada
como primeira escolha para início da terapia nutricional
em crianças criticamente enfermas, sempre que o trato
gastrintestinal permitir. Objetivo: avaliar a prática atual da
NE em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).
Métodos: estudo prospectivo, observacional analítico,
monocêntrico, incluindo pacientes com idade entre 1 mês
e 14 anos, com indicação para uso de NE, internados em
uma UTIP. Considerou-se Nutrição Enteral Precoce (NEP) se
a NE ocorreu nas primeiras 48 horas da admissão na UTIP.
Os pacientes foram acompanhados por um período de até
10 dias de internação na UTIP. Resultados: foram incluídos
no estudo 130 pacientes com idade mediana de 10 (IQ: 3;
41) meses e 66,15% do sexo masculino. O tempo mediano
de internação na UTIP foi de 12,50 (IQ: 7,00; 20,00) dias. A
NEP ocorreu em 59,23% dos pacientes com tempo de início
mediano de 44,25 horas (IQ: 29,00; 64,50). A mediana da
adequação energética foi de 64,65% (IQ: 37,71; 83,76) e
as medianas das adequações proteicas foram de 50,64%
(IQ: 31,68; 65,58) para adequação proteica mínima e
27,10% (IQ: 17,54; 35,58) para adequação ideal. Apenas
5,08% dos pacientes atingiram a adequação proteica
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mínima e nenhum paciente atingiu adequação proteica
ideal. A NE foi interrompida, ao menos uma vez, em 76,15%
da amostra. A proporção de inadequação proteica mínima
foi maior para os pacientes que apresentaram interrupções
da NE (77,68% versus 22,32%; p=0,0316). Discussão:
a terapia de NE adequada depende de algumas medidas
que precisam ser asseguradas durante toda a internação na
UTIP, quais sejam: o início precoce, a progressão adequada
até a meta energético-proteica e a administração ininterrupta. A NE foi iniciada precocemente na maior parte dos
pacientes, porém a inadequação proteica foi observada em
toda a amostra e esteve associada às interrupções da NE.

EP473
AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS
APRESENTADORES: AYLA NAUANE FERREIRA DOS SANTOS; CLARA CECÍLIA RIBEIRO DE SÁ; CORINA FONTES OLIVEIRA BARRETO;
RANNA ADRIELLE LIMA SANTOS; MIKAELLE ALMEIDA OLIVEIRA
SANTOS; CATILÚCIA ARAUJO SANTANA; KAMILA LUANA DO
NASCIMENTO SILVA; CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA DANTAS.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, LAGARTO - SE - BRASIL.
Introdução: A realização de triagem nutricional em
crianças hospitalizadas é de fundamental importância
para a identificação precoce de risco de desnutrição, o
que dificulta o processo de reestabelecimento da saúde.
Entre as ferramentas para o diagnostico dessa situação de
risco, encontra-se o Screening Tool Risk Nutritional Status
and Growt (Strongkids), instrumento prático, simples e de
rápida aplicação, que é composto por itens que avaliam
a presença de doença de alto risco ou cirurgia de grande
porte prevista, perda de massa muscular e adiposa de
forma subjetiva, ingestão alimentar e perdas ou ganhos
ponderais em crianças menores de 1 ano. Objetivo: Avaliar
o risco nutricional em pacientes pediátricos hospitalizados.
Métodos: Estudo transversal e descritivo realizado com 20
pacientes pediátricos de 03 meses a 10 anos de idade, internados em um Hospital Universitário do interior de Sergipe,
durante o período de junho de 2019 a agosto de 2019.
Foi aplicada a triagem nutricional através do Strongkids,
nas primeiras 72 horas de internação, junto à coleta de
dados de identificação (nome, sexo, idade) no prontuário
referente a criança avaliada. Foram excluídas da amostra
as crianças maiores de 10 anos. Os dados foram tabulados
com auxílio do programa Excel 2016 ® (Microsoft Office) e
analisados por meio do programa Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), versão 20.0, através do qual foram
calculadas as variáveis descritivas e frequências relativas e
absolutas. Resultados: A partir da avaliação, observou-se

que 55,0% (11) da amostra era compostas por crianças do
sexo masculino e 45,0% (9) do sexo feminino, com média
de idade de 3,41 anos (DP 2,35). A idade mínima foi de
0,3 meses, máxima de 7,0 anos, peso médio de 14,86kg
(DP 6,50), mínimo de 3,8 kg e máximo de 28 kg. Através
da aplicação do instrumento Strongkids foi possível inferir
que 70% (14) das crianças avaliadas estavam com médio
risco nutricional e 30% (6) com baixo risco nutricional.
Conclusão: Notou-se que todas as crianças analisadas
apresentaram algum risco nutricional, sendo predominante o risco médio. Desse modo, a triagem Strongkids
foi imprescindível para a detecção do risco nutricional nas
primeiras horas de internação, dando a possibilidade de
intervenção precoce na problemática, associado ao detalhamento da avaliação nutricional de forma prioritária em
âmbito hospitalar.

EP474
COLOSTROTERAPIA EM UTI NEONATAL: IMPLANTAÇÃO
DE PROTOCOLO PARA CARDIOPATAS CONGÊNITOS
COMPLEXOS
APRESENTADORES: APARECIDA NATANE V. DE SOUZA ZANARDI;
RICARDO TADEU PRETE; LILY EMILIA RABANAL MONTALVÁN; DANIELE SILVA SZPAK; ERICA FREITAS AMORIM; DANIELA FRANÇA
GOMES; ROBERTA SOUZA GUIMARÃES; ELLEN KARIN CASTRO
SIMÕES.

HOSPITAL DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A cardiopatia congênita pode resultar em
desnutrição energética proteica devido à alta demanda
metabólica e oferta nutricional insuficiente. O quadro é
agravado no período neonatal por baixa reserva e imunidade dependente do colostro materno. A instabilidade
hemodinâmica com necessidade de jejum e privação
da oferta de colostro leva a deficiência de substâncias
essenciais ao desenvolvimento do sistema imunológico.
A colostroterapia tem indicação de início em 24horas e
benefício imunológico e na possibilidade de melhora de
trofismo intestinal, sem a finalidade nutritiva. Objetivo:
Monitorar o tempo de jejum de pacientes submetidos a
procedimentos cirúrgicos e hemodinâmicos para embasar
a criação de protocolo institucional de abreviação de jejum.
Métodos: Coleta de dados do tipo retrospectiva por meio
de busca ativa em prontuário, realizada na unidade de
terapia intensiva (UTI) neonatal de um hospital particular
do município de São Paulo, no período de abril a junho de
2019. A amostra constitui-se de 11 neonatos nascidos na
instituição com indicação de jejum por mais de 24horas
de vida, de ambos os gêneros. A determinação do estado
nutricional ao nascimento se deu por meio da curva de
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crescimento Intergrowth. Resultados: Da amostra analisada, 10 crianças tinham diagnósticom com necessidade
de intervenção cirúrgica cardíaca neonatal. Observou-se 3
(33%) crianças nascidas pré-termo e pequenas para a idade
gestacional (PIG); e 8 crianças nascidas a termo, com peso
adequado para a idade gestacional (AIG). A totalidade da
amostra (11) permaneceu em jejum por mais de 24horas
de vida por instabilidade hemodinâmica e/ou distensão
abdominal. Com base nesses dados, criou-se protocolo
específico para início de colostroterapia que consiste em
aplicação de 0,2ml de colostro cru ou pasteurizado na
mucosa oral a cada 3 horas durante os 5 primeiros dias
de vida em neonatos mantidos em jejum oral ou enteral
por 24horas a partir do nascimento. Conclusão: A análise
dos dados revelou grande número de neonatos cardiopatas
em jejum por mais de 24 horas com indicação segura de
colostroterapia segundo recomendações da literatura. Jejum
prolongado nesse período de vida pode ter consequências
negativas no estado nutricional, no sistema imunológico
e na recuperação pós-operatória. Os achados e as recomendações atuais embasaram a elaboração de protocolo
institucional para implantação de colostroterapia em UTI
neonatal cardiológica.

EP475
CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DE
LACTANTES COM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UTI
NEONATAL DE UM HOSPITAL DA CIDADE DE CURITIBA-PR
APRESENTADORES: TELMA SOUZA E SILVA GEBARA ; ANDRÉA
TÁRZIA2; BIANCA CASTILHOS DELFINO2; NATISSA DE OLIVEIRA RIBAS1; ANA CLAUDIA THOMAZ2; FRANCIELE COUTINHO
FRANÇA3.
1

1. UNIVERSIDADE POSITIVO, CURITIBA - PR - BRASIL; 2. UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL; 3. FACULDADES
PEQUENO PRINCIPE, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: O aleitamento materno é essencial para a
nutrição ideal da criança, sendo uma intervenção que reduz
a morbidade infantil. Apesar do aleitamento materno exclusivo ser recomendado nos primeiros seis meses de vida da
criança, a amamentação nem sempre é praticada de forma
adequada e muitas vezes é interrompida precocemente
pela falta de informação das mães. Objetivo: Analisar o
conhecimento de mães de recém-nascidos, internados em
uma UTI neonatal na cidade de Curitiba-PR, sobre o aleitamento materno e seus benefícios, assim como as possíveis
causas de desmame precoce. Métodos: O presente estudo
foi realizado com mães de recém-nascidos internados, com
idade entre zero a seis meses, e que estivessem fornecendo
o leite materno para seu filho. A coleta de dados ocorreu a

partir da aplicação de um questionário (adaptado de Sousa,
2008) com seis perguntas sobre o aleitamento materno. Os
resultados da pesquisa foram analisados estatisticamente
através de percentuais, médias e desvio-padrão. Resultados:
O grupo estudado foi constituído por 10 mães, com idade
média de 31,7 (± 4,71) anos. Na presente pesquisa, 90%
das mães afirmaram que o leite materno deve ser ofertado ao
bebê até que o mesmo complete os primeiros seis meses de
vida. Metade das mães acreditam que o aleitamento beneficia
tanto a mãe quanto a criança, além de possivelmente reduzir
os riscos de desenvolver diabetes mellitus. Com relação aos
motivos que levam a interrupção do aleitamento de forma
precoce, 80% das mães afirmam que se deve ao retorno no
trabalho, seguido por problemas relacionados às mamas e
baixa produção de leite materno (70%). Conclusão: Este
estudo possibilitou identificar que a maioria das mães possuía
conhecimento acerca do aleitamento materno e o tempo
ideal para o aleitamento materno exclusivo. Entretanto, as
mães precisam de mais informaçõs acerca dos benefícios
do aleitamento, uma vez que a amamentação proporciona,
além da nutrição adequada, a construção e reforço do
vínculo afetivo.

EP476
DESAFIOS DA TERAPIA NUTRICIONAL NA CARDIOPATIA
CONGÊNITA: RELATO DE CASO
APRESENTADORES: APARECIDA NATANE V. DE SOUZA ZANARDI;
ROSANA PERIM COSTA; CRISTIANE FELIX XIMENES PESSOTTI.

HOSPITAL DO CORAÇÃO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A síndrome DiGeorge é um distúrbio congênito
resultante de defeito embrionário das células que vão originar
o timo, glândulas paratireóides e parte do arco aórtico.
Acomete 1 em cada 4.000 a 6.000 indivíduos nascidos
vivos e é caracterizada por hipoparatireoidismo, hipoplasia
ou ausência do timo e cardiopatias congênitas. Dentre elas,
a atresia pulmonar com comunicação interventricular (CIV)
que podem causar cianose, congestão pulmonar e dispneia,
responsáveis por déficit do desenvolvimento pondero-estatural. Objetivo: Relatar a evolução do estado nutricional de
paciente portador de síndrome DiGeorge e atresia pulmonar
com CIV, submetido à terapia nutricional. Métodos: Relato de
caso de paciente SESB., gênero feminino, 5 anos, diagnostica
ao nascimento com síndrome DiGeorge e atresia pulmonar
CIV e submetida a cirurgia corretiva. Foram coletados dados
do prontuário referentes à evolução clínica, dados antropométricos, percentual de gordura e massa muscular por
bioimpedância elétrica (BIA) e resultados de bioimpedância
elétrica. Para classificar o estado nutricional, utilizaram-se os
índices antropométricos peso por idade, estatura por idade
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e índice de massa corporal (IMC) por idade, propostos pela
Organização Mundial da Saúde de 2006. As necessidades
calórica e proteica foram calculadas de acordo com as
recomendações para a idade e comparadas com a dieta
recebida. Resultado: Foi internada por broncopneumonia,
vômitos e inapetência, pesando 12,8kg e medindo 99cm,
com diagnóstico nutricional de magreza. Realizada BIA
que mostrou 12,2% de gordura corpo, 1,5kg de massa
gordurosa e 4,0kg de massa músculo esquelética e 15cm
de circunferência de braço (CB), valores inferiores aos esperados para a idade. Mantida dieta oral com suplementação
hipercalórica (234 kcal/kg) e hiperprotéica (8.5g/kg), 64%
das calorias (1900 kcal) provenientes da dieta oral, 21%
(600kcal) de suplementos alimentares orais e 15% (450kcal)
de nutrição enteral, porém sem sucesso na recuperação de
peso. Devido redução da aceitação alimentar oral (46% da
oferta) e aumento do tempo de internação hospitalar, foi
introduzido um novo suplemento oral com maior ingestão
calórico-protéica (600kcal e 2,8g / kg). A oferta total de
energia foi de 3550kcal, com aceitação de 57% (2025Kcal
/ dia), resultando em ganho de peso de 500g após 8 dias.
Necessidades nutricionais calculadas em 1890kcal (150kcal/
kg/peso). Conclusão: Crianças com cardiopatia apresentam
déficits nutricionais importantes e necessitam de cuidados
dietéticos específicos para contribuir para sua recuperação
e manutenção da qualidade de vida.

EP477
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DE HÁBITOS
ALIMENTARES SAUDÁVEIS EM PRÉ-ESCOLARES DE UMA
ESCOLA PÚBLICA DE UM MUNICÍPIO DO MARANHÃO
APRESENTADORES: MARIA MILENA BEZERRA SOUSA; CÉLIA REGINA LIMA GOMES; JOSENILDE SOUSA E SILVA; ANA GABRIELLA
MAGALHÃES DE AMORIM DOS SANTOS; BRUNA RENATA FERNANDES PIRES; ELIETE COSTA OLIVEIRA; FÁBIA ALESSANDRA DE
BRITTO CAVALCANTE.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, SÃO LUIS - MA - BRASIL.
Introdução: De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, existem em todo o mundo, cerca de 1,9 bilhões de
indivíduos com excesso de peso, sendo que 600 milhões
destes, clinicamente obesos, o que já corresponde a aproximadamente 13% da população mundial e atualmente,
42 milhões de crianças menores de 5 anos apresentam
sobrepeso ou obesidade. Nesse contexto, a saúde infantil é
considerada um indicador de saúde pública de um país e
reflete as condições de vida de uma população. Objetivo:
Promover educação nutricional entre pré-escolares e os pais
ou responsáveis frequentadores de uma escola de Educação

Infantil Municipal da cidade de Paulo Ramos, Maranhão,
Brasil. Métodos: Estudo longitudinal e prospectivo realizado
com 117 crianças de ambos os sexos, com 3 a 6 anos, entre
março a outubro de 2017. Os pré-escolares e os pais ou
responsáveis foram submetidas a um programa de educação
nutricional, realizada em três momentos diferenciados e
subsequentes, utilizando métodos lúdicos pedagógicos. Foi
aferido as medidas antropométricas das crianças (peso e
altura) e recolhidas informações sobre o consumo alimentar
através do QFA antes e após a intervenção nutricional. Para
análise do estado nutricional dos pré-escolares utilizou-se as
curvas de crescimento e os pontos de corte da Organização
Mundial de Saúde. A associação entre as variáveis estado
nutricional e o consumo alimentar antes e após a intervenção
educativa foi avaliada pelos testes de McNemar ou o teste de
Q de Cochran para amostras emparelhadas, adotando-se
um nível de significância de 5%. Este estudo foi aprovado pelo
CEP–UNICEUMA (nº 2.273.898). Resultados: Na amostra
estudada, 54,7% eram do sexo masculino e 51,3% tinham
4 anos de idade. Observou-se prevalência de eutrofia em
67,5%, e o excesso de peso foi identificado em 19,6%. Não
houve alterações nos dados antropométricos ao final do
estudo. Na amostra estudada, não houve diferença estatística
no consumo alimentar antes e depois das ações educativas.
Contudo, observou-se mudanças positivas na frequência
do consumo de praticamente todos os grupos de alimentos,
principalmente no consumo das leguminosas, carnes e ovos,
bebidas e frutas, leite e derivados, e verduras e legumes,
após a intevenção nutricional. Conclusão: Conclui-se que
o programa de educação nutricional foi positivo, demonstrando que as atividades educativas tiveram uma influência
satisfatória nas práticas alimentares dos pré-escolares, apesar
de não ter tido resultados estatisticamente significativos.
Ressalta-se também que o ambiente escolar é fundamental
para favorecer um bom estado nutricional, tornando-se um
espaço importante para promoção da alimentação saudável,
combatendo a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade.

EP478
EFICIÊNCIA DO INDICADOR DE QUALIDADE EM TERAPIA
NUTRICIONAL ENTERAL EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO
PEDIÁTRICO
APRESENTADORES: CRISTIANE FERREIRA MARÇON; KAREN JALORETTO TEIXEIRA GUEDES; THAYNA LEONES ALMEIDA; ADRIANA
GARÓFOLO

IOP/GRAACC/UNIFESP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A análise de indicadores de qualidade em
terapia nutricional é uma importante ferramenta da gestão
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hospitalar, além de garantir a assistência adequada ao
paciente com alto risco nutricional. Objetivos: Analisar
a eficiência do indicador de qualidade do percentual de
volume prescrito vs. infundido (%P/I) de nutrição enteral num
hospital oncológico pediátrico. Métodos: Estudo observacional, com coleta de dados retrospectiva, de janeiro/2018 a
dezembro/2018, num hospital oncológico pediátrico em São
Paulo. Analisou-se a %P/I de nutrição enteral e os principais
motivos de infusão inadequada (<80%). Resultados: Foram
analisados 2341 registros de infusão de dieta enteral, sendo
904 registros em enfermaria e 1437 em UTI. A média de %P/I
no serviço foi de 80,7% (DP±31). Na enfermaria, a média
da %P/I foi de 85% (DP±25). Houveram 286 (31,6%) registros com infusão inadequada, sendo a %P/I 60% (DP±17)
nesse subgrupo. Houve falha ou ausência de registro em 158
(55%) episódios, seguido de 44 (15%) episódios de jejum e
12 (4,2%) episódios de intolerância de trato gastrointestinal.
Na UTI, a média da %P/I foi de 84,6% (DP±27). Houveram
501 (35%) registros com infusão inadequada, com média da
%P/I de 55% (DP±18) nesse subgrupo. Houve inadequação
do indicador devido necessidade de jejum em 119 (24%)
episódios, seguido de falha ou ausência de registro em 116
(23%) episódios e 65 (13%) episódios de intolerância de
trato gastrointestinal. Discussão: Observa-se que a falha e
a ausência de registro de volume de dieta enteral infundida
na avaliação da %P/I são um problema frequente tanto na
enfermaria quanto na UTI. A ausência do registro da dieta
infundida impossibilita uma análise adequada da situação e
desenvolvimento de um plano de ação para tal, visto que não
se sabe se o paciente recebeu efetivamente a terapia prescrita, podendo comprometer a tomada de decisão da equipe
multiprofissional quanto à terapia nutricional. Dessa forma,
demonstra-se a importância da análise e acompanhamento
desse indicador de qualidade pela equipe multiprofissional
de terapia nutricional (EMTN) para melhorar a eficiência
da gestão da terapia nutricional, garantindo a assistência
adequada ao paciente com alto risco nutricional.

EP479
FATORES ASSOCIADOS À CONDIÇÃO GLICÊMICA DE
CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM HIPERGLICEMIA
INTERNADOS POR COMPLICAÇÕES DE DIABETES
MELLITUS TIPO 1 EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO NO
PERÍODO DE 2014-2015
APRESENTADORES: JALYNE MALHEIRO DA SILVA ; JULITA MARIA
FREITAS COELHO2; MARCOS DA ROCHA SANTOS1; BRUNA
MATOS SANTOS1; CAROLINE RAMALHO GALVÃO1; CAROLINE
SANTOS SILVA2; LARISSA SILVA LIMA1.
1

1. FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL;
2. FACULDADE ANISIO TEIXEIRA, FEIRA DE SANTANA - BA - BRASIL.

Introdução: A ocorrência do Diabetes Mellitus (DM) tipo
1 vem atingindo cada vez mais crianças e adolescentes,
ocasionando a diminuição da qualidade de vida nessa
faixa etária, com graves complicações como a hiperglicemia, além do aumento da mortalidade por cetoacidose
diabética. Objetivo: Identificar os fatores associados ao
perfil epidemiológico e clínico de crianças e/ou adolescentes com hiperglicemia internadas em um Hospital
Pediátrico no período de 2014 a 2015 por complicações
de DM tipo 1. Métodos: Foi realizada uma pesquisa
quantitativa a partir da observação direta dos prontuários de pacientes que foram internados no Hospital por
complicações do DM 1 associadas à hiperglicemia.
Incluídos 51 prontuários de pacientes com DM tipo 1 com
características sociodemográficas, fatores associados
ao internamento e época de diagnóstico da doença. Foi
calculado o nível glicêmico inicial (NGI) e o nível glicêmico final (NGF), sendo os participantes divididos em
dois grupos: com melhor NGI (<402 mg/dL) e pior NGI
(≥ 403 mg/dl) para estratificação das demais variáveis.
Resultados: Foi verificado que 59,26% da amostra era
do sexo feminino e 33,85% do sexo masculino, e média
de idade de aproximadamente 8 anos para as crianças
com NGI ≤ 402mg/dl e de aproximadamente 9 anos
para aquelas com NGI > 402 mg/dl. Dentre essas,
74,50% já eram diagnosticadas com DM 1 e internadas
na Unidade por complicações da doença. Verificou-se
que 66,66% das crianças e/ou adolescentes estudados
permaneceram até 13 dias internados. Discussão: Houve
associação positiva entre internação com NGI (> 402) e
NGI não ideal no momento da alta hospitalar (RP ajustada= 1,40; IC 95% [1.01 1.95], p=0,41). Observou-se
um alto percentual de pacientes com índices glicêmicos
descompensados, e que o tratamento/acompanhamento
fora da unidade hospitalar de maneira incorreta, pode
gerar maiores intercorrências decorrentes da doença, e
por consequência, o aumento do risco de mortalidade
ou de outras complicações.

EP480
INFLUÊNCIA DO DÉFICIT DE ENERGIA NA INTERNAÇÃO
E DE BIOMARCADORES EM DESFECHOS CLÍNICOS DE
CRIANÇAS CRITICAMENTE ENFERMAS
APRESENTADORES: PATRICIA DE CARVALHO PADILHA1; FERNANDA BARROS CARVALHAL1; CLEBER NASCIMENTO DO CARMO2;
LUIZA HIPPLER BARCELLOS3; GESSICA CASTOR FONTES LIMA1;
WILZA ARANTES FERREIRA PERES1.

1. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. ENSP/FIOCRUZ,
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 3. IBMR, RIO DE JANEIRO - RJ
- BRASIL.
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Introdução: A Nutrição Enteral (NE) é a via preferencial
em unidades de terapia intensiva pediátrica (UTIP), sempre
que o trato gastrointestinal (TGI) do paciente estiver funcionante e se tolerada. Biomarcadores como albumina sérica
e Proteína C-reativa (PCR) estão comumente disponíveis
nas UTIP e podem ser utilizados na avaliação nutricional.
As boas práticas em terapia nutricional (TN) consistem
em monitorar as práticas em NE, como a adequação do
total da dieta infundida em relação à prescrita. O déficit
energético e proteico são achados comuns e estão relacionados a piores desfechos clínicos, como maior tempo
de internação (TI) e maior tempo em ventilação mecânica
(TVM). Objetivo: Avaliar o impacto do déficit energético
ao longo da internação e dos biomarcadores albumina
e PCR na admissão em desfechos clínicos TI e TVM em
crianças e adolescentes admitidos em UTIP de hospital
particular no Município do Rio de Janeiro. Métodos:
Estudo retrospectivo longitudinal, com todos os prontuários
selecionados de pacientes admitidos entre maio de 2016
a junho de 2017. Foram elegíveis pacientes de 1 a 16
anos, que receberam NE em período superior a 72 horas.
Foram avaliadas as concentrações séricas de albumina
e PCR, sendo considerados ≥3,5 g/dL e <2,0 mg/dL os
valores de referência, respectivamente. Para avaliação
do déficit de energia cumulativo, foi obtida a diferença
entre as necessidades estimadas e a energia proveniente
da NE recebida pelo paciente. A comparação de médias/
medianas das variáveis foi conduzida por meio dos testes
paramétricos t-student e não paramétricos Mann-Whitney.
Adicionalmente, modelos de regressão linear foram
ajustados e um modelo de regressão linear múltipla foi
empregado. O nível de significância adotado foi de 0,05.
Resultados: Foram selecionados 93 pacientes, idade de
32 (±39,49) meses, 70,3% (n=64) com diagnóstico de
insuficiência respiratória na admissão. Os valores médios
de albumina e PCR na admissão foram de 4,04 (±0,59)
e 4,67 (±7,40). Em modelos de regressão lineares ajustados para TI, valores menores da albumina, maiores de
PCR e déficit energético cumulativo tiveram associação
positiva. Nos modelos ajustados para o TVM, albumina
reduzida e PCR aumentada apresentaram valor significativo. Discussão: Neste estudo o balanço energético
negativo ao longo da internação impactou no desfecho
maior TI, enquanto valores séricos de albumina e PCR
na admissão foram associados aos desfechos TI e TVM.
Esses achados corroboram dados encontrados em outros
estudos e reafirmam a importância da existência das
boas práticas em TN, com protocolos definidos, equipe
treinada e adoção de indicadores de qualidade. Ainda,
os biomarcadores albumina e PCR podem ser utilizados
na avaliação de crianças criticamente enfermas, mesmo
que possam estar alterados.

EP481
PERFIL DE NOTIFICAÇÕES DE ERROS ALIMENTARES EM
CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES NO BIÊNIO 2017-2018
APRESENTADORES: ÁGUIDA MARIA ALBUQUERQUE AZEVEDO1;
PATRICIA NARGUIS GRUN1; LUCAS ROCHA DE MESQUITA1;
RENATA KAREM OLIVEIRA CORDEIRO1; ALINE ROCHA DE AZEVEDO MARQUES2; LARISSA LEITE CASTRO1; MONIQUE BISPO
RODRIGUES1.

1. HOSPITAL REGIONAL NORTE- ISGH, SOBRAL - CE - BRASIL; 2.
ISM GOMES DE MATOS, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: A oferta de alimentos, quaisquer que sejam,
antes dos 6 meses de idade é responsável por impactos que
se perpetuam por toda a vida da criança, considerando-se
que cada vez mais é evidenciado a relação entre a oferta
precoce de alimentos e a ocorrência de doenças diversas,
tais como alergias, intolerâncias, obesidade, diabetes dentre
outras desde a infância até a vida adulta. Objetivo: Avaliar
os erros alimentares de crianças menores de 6 meses internadas em um hospital de atendimento terciário na cidade de
Sobral-CE. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo de
caráter descritivo e abordagem quantitativa. O levantamento
dos dados foi realizado por meio de planilhas de gestão,
preenchidas diariamente pelos nutricionistas dos setores. A
planilha contabiliza a quantidade de crianças que tiveram
introdução alimentar antes do sexto mês de vida, que podem
ter contribuído para a internação. Resultados: No presente
estudo, observou a ocorrência de 132 notificações de erros
alimentares, destas 22,72% (30) possuíram relação direta
com a nutrição e/ou estado nutricional do lactente, observouse também que as gastroenterites são o principal motivo de
internamento em âmbito hospitalar e cuja a ocorrência de
erros alimentares se faz presente 9,84% (13), de forma mais
detalhada, observa-se que o principal alimento precocemente
ofertado e erro alimentar mais frequentemente relatado é o
uso de leite integral 15,90% (21). Conclusão: Apesar dos
crescentes esforços e das evidências já consolidadas sobre
a importância do aleitamento materno, o presente estudo
mostra como se faz necessário, ainda, a adequada orientação da família e com relação ao aleitamento exclusivo até
os 6 meses de idade, dado os benefícios desta prática na
saúde e adequado desenvolvimento da criança.

EP482
PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS INTERNADAS EM UM
HOSPITAL INFANTIL DE PONTA GROSSA - PR
APRESENTADORES: BRUNA ALESSANDRA SVIECH; THYFANI LIMA
DE OLIVEIRA; SUNÁLI BATISTEL SZCZEREPA; RAFAELA LUNELLI.
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CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS, PONTA
GROSSA - PR - BRASIL.
Introdução: A avaliação do estado nutricional é um
importante indicador das condições de saúde da criança,
especialmente durante a hospitalização, pois visa detectar
risco nutricional para que sejam designadas intervenções
precocemente a fim de evitar o agravamento do quadro
durante a internação. Objetivos: O presente estudo teve
como objetivo avaliar o perfil nutricional de crianças internadas, através de prontuários, em um hospital infantil no
município de Ponta Grossa - PR. Métodos: Trata-se de
uma pesquisa transversal, realizada no período de outubro
de 2017 a outubro de 2018 onde foram coletados dados
antropométricos (peso e estatura), dietéticos (consumo de
frutas, verduras, legumes e água) e laboratoriais de 375
crianças de ambos os gêneros. As mesmas foram divididas
em dois grupos, a fim de aloca-las segundo faixa etária,
sendo grupo A (291 crianças com idade de 6 meses a
5 anos), e grupo B (84 crianças de 5 a 12 anos). Para
avaliação antropométrica foram utilizadas as curvas de
crescimento da Organização Mundial da Saúde de 2006,
seguindo os índices de escore-Z de peso para idade para
o grupo A e de estatura e IMC para idade para o grupo B,
foi utilizado o programa WHO AnthroPlus®. Resultados e
Discussão: Do total de crianças avaliadas, 52,8% (n=198)
eram meninos e o motivo de internação mais prevalente
foram as doenças respiratórias com 53,86%, seguida da
infecção do trato urinário com 11,73%. Avaliação nutricional do grupo A, 73,54% apresentaram-se eutróficas e
apenas 13,41% abaixo do peso. Já no grupo B, 21,43%
estavam abaixo do peso e 27,38% acima do peso, considerando IMC para idade. Porém quando comparados os
fatores de risco (presença de anemia, consumo elevado de
leite e hábito alimentar inadequado) entre as crianças em
vigilância nutricional com a população geral, aumentaram
significativamente os valores. Conclui-se que apesar do
sobrepeso apresentar-se elevado e a desnutrição em uma
menor proporção, ela ainda é um problema de grande
relevância na saúde pública, especialmente em crianças
com fatores de risco associados.

EP483
RELAÇÃO ENTREALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E
ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS
APRESENTADORES: PATRICIA DE CARVALHO PADILHA1; GABRIELA
FLAUZINO1; LUIZA B SCANCETTI1; BÁRBARA FOLINO NASCIMENTO1; LETICIA CUNHA1; MORGANA OLIVEIRA2.

1. UFRJ, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; 2. UFRJ, RJ - RJ - BRASIL.

Introdução: Uma transição do padrão alimentar do brasileiro tem sido observada nas últimas décadas, onde há um
aumento do consumo de alimentos altamente processados
e ultraprocessados, em detrimento dos in natura e minimamente processados. Objetivo: Avaliar a relação entre o
consumo de alimentos de crianças e adolescentes conforme
grau de processamento e escolaridade dos responsáveis.
Métodos: Estudo transversal com crianças entre 6 meses
e 12 anos, atendidas em um Hospital Universitário do
Rio de Janeiro. O consumo alimentar foi avaliado pelo
Recordatório 24 horas aplicado em responsáveis, e os
alimentos foram classificados em in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. As
variáveis coletadas foram: consumo alimentar, idade,
sexo, estado nutricional, escolaridade dos responsáveis e
número de pessoas na família. A comparação das variáveis quantitativas foi realizada pelos testes de t de Student
e Mann-Whitney. Realizou-se teste de Wald para avaliar
tendência linear entre os grupos, sendo consideradas significativas as associações com p<0,05. Resultados: Foram
avaliadas 105 crianças e adolescentes com mediana de
idade de 80±,4 meses, sendo 56,1%; (n=59) do sexo
masculino. A frequência de excesso de peso foi de 27,6%
(n=29), e foi associada às maiores idades (p=0,000). O
consumo energético médio foi de 1958,84 (±1039,21)
Kcal, sendo 27,16%, 65,17% e 7,67% provenientes de
ultraprocessados, in natura e minimamente processados e
processados, respectivamente. Dentre os alimentos in natura
e minimamente processados, os mais consumidos foram:
o leite (14,28 %), as frutas e sucos de frutas (9,51%), as
leguminosas (8,33%) e o arroz (6,94%), e dentre os menos
consumidos as hortaliças (0,97%). Dentre os ultraprocessados, os mais consumidos foram: pães e biscoitos (10,92
%), doces (5,26%) e outros (2,74%). Discussão: Crianças e
adolescentes apresentaram um maior consumo de ultraprocessados em comparação ao menor consumo de in natura
e minimamente processados, de acordo com o maior grau
de escolaridade dos responsáveis. Os resultados podem ser
usados para orientar os pais sobre a alimentação infantil
adequada e saudável.

EP484
SENSAÇÕES E EXPERIÊNCIA MATERNA NO PROCESSO
DE AMAMENTAÇÃO DE UM RECEM NASCIDO PRÉ-TERMO
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UM RELATO
DE CASO
APRESENTADORES: TAMARA COSME RODRIGUES FERREIRA;
ANTONIA MARIA RAILENE DE LIMA CUNHA LINHARES; GYSELLE
MARIA LIMA FERREIRA; FRANCISCO LEONARDO TEIXEIRA DE
SOUSA; KELLE MARIA TOMAIS PARENTE; ANA JÉSSICA DA SILVA;
FRANCISCO EDEYLLSON SOUSA SALES; EDNA DA SILVA ABREU.
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, SOBRAL - CE - BRASIL.
Introdução: A lactação envolve diversos fatores fisiológicos
na produção do leite e os fatores externos são potencialmente capazes de influenciar positiva ou negativamente neste
processo. Em recém-nascidos prematuros, além das dificuldades inerentes à própria imaturidade fisiológica e neurológica, há ainda a influência do estado emocional materno.
O contexto que envolve a internação hospitalar provoca
sentimentos e emoções maternas que dificultam a lactação,
uma vez que os aspectos psicológicos levam à hipogalactia.
Objetivo: relatar as sensações e experiências de uma mãe,
com episódios de hipogalactia, no processo de amamentação
em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Métodos:
Trata-se de um relato de caso sobre as sensações e experiências de uma mãe com episódios de hipogalactia no processo
de amamentação por ordenha manual de um recém-nascido
pré-termo, 35 semanas, parto cesário por descolamento
prematuro de placenta, internado na unidade de terapia
intensiva neonatal de um hospital escola do interior do
Ceará, diagnosticado com Sitrus Inversus Totalis. Foi realizado
o acompanhamento diário da mãe através de conversas
informais onde foram abordadas questões relacionadas à
quantidade de ordenhas realizadas no dia anterior, nível de
estresse materno, angústias relacionadas ao estado clínico
e sua influência na quantidade de leite coletado. As queixas
foram anotadas diariamente na ficha de acompanhamento
do paciente. Resultados: Foi observado que as variações no
quadro clínico do RN influenciavam de maneira potencial na
capacidade de produção de leite da mãe, havendo episódios
de hipogalactia quando o paciente apresentava agravamento
do estado de saúde, suspensão de dieta, e durante o processo
de fechamento do diagnóstico. Dos sentimentos e emoções
relatados, os termos que apareceram em maior número
de vezes foram impotência, angústia, medo, insegurança e
cansaço físico e psicológico. Também foram feitas queixas
quanto à dificuldade em conciliar a internação do paciente
com as demandas em casa. Discussão: A amamentação é
um processo natural e fisiológico, mas que envolve diversos
fatores para o seu sucesso. Em recém-nascidos prematuros
é comum a impossibilidade da amamentação ao seio ou
retardo do seu início, devido à ausência do reflexo de sucção
ou pela debilidade do estado clínico. Sabe-se que este é um
fator que pode dificultar a ejeção de leite, visto que a sucção
contribui como grande estimuladora da lactação, portanto,
é comum que as lactantes queixem-se de dificuldades na
ordenha manual. Para o sucesso da amamentação, em
geral, se faz necessária uma rede apoio à mãe, principalmente quando esta encontra-se em períodos de internação
hospitalar de filhos prematuros. Logo, é necessário que o
Nutricionista ofereça apoio diário não só quanto à técnica
correta de ordenha, mas também apoio humanizado para

que a mãe se sinta acolhida e apoiada para enfrentar as
dificuldades no processo de amamentação em UTI.

EP485
SUPORTE NUTRICIONAL EM NEONATO PRÉ-TERMO,
BAIXO PESO E CARDIOPATA, PORTADOR DA SÍNDROME
DE EDWARDS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA:
UM RELATO DE CASO
APRESENTADORES: DENISE BRENDA DA SILVA FERNANDES; DANIELE TENORIO ALVES; GERLANE QUERCIA DE FREITAS FRANÇA;
GILVANETE TAIS LINO DA SILVA; PALENA CABRAL DA SILVA.

REAL HOSPITAL PORTUGUÊS, RECIFE - PE - BRASIL.
Introdução: Causada pela trissomia do cromossomo 18, a
Síndrome de Edwards caracteriza-se por um quadro clínico
amplo. Dos recém-nascidos afetados, 90% vão a óbito ao
redor de seis meses e apenas 5 a 10% sobrevivem ao final
do primeiro ano. Frequentemente os neonatos, apresentam
baixo peso ao nascimento, seguido, de dificuldade no ganho
de peso, retardo de crescimento e no desenvolvimento
neuropsicomotor e cardiopatias congênitas, condições que
influenciam diretamente no seu estado nutricional. Objetivo:
Relatar a evolução do estado nutricional de paciente portador
de síndrome de Edwards e cardiopatia congênita, submetido
à terapia nutricional precoce. Métodos: Relato de caso de
paciente B. L. L. A.,gênero feminino, 1 ano e 1 mês, nascida
em um hospital de grande porte de Pernambuco. Para determinação do estado nutricional no nascimento foram utilizadas
as curvas de prematuridade Intergrowth. Após completas 40
semanas gestacionais, utilizou-se curva específica para trissomia do 18, com índices antropométricos peso por idade,
comprimento por idade e peso por comprimento com a
idade corrigida. As necessidades calórico-proteicas foram
calculadas de acordo com recomendações para neonatos.
Resultados: A paciente B. L. L. A. nasceu com diagnóstico
de Síndrome de Edwards, apresentando hidrocefalia sequelar,
agenesia de rim esquerdo, hipotireoidismo, e cardiopatia
congênita, pesando 1340g, 40cm, pré-termo com 34,5
semanas, baixo peso e pequena para a idade gestacional.
Após estabilidade hemodinâmica, iniciou-se suporte nutricional enteral mínimo. Inicialmente fazia uso de fórmula
polimérica hipercalórica e normoproteica, porém evoluiu com
baixa tolerância e apresentando sintomas gastrointestinais,
sendo necessário alteração da dieta para fórmula a base
de aminoácidos livres. As metas calórica e proteica eram
100kcal/kg de peso e 3g/kg de peso, respectivamente,
ambas atingidas precocemente. Atualmente, apresentando
peso de 4,615kg e 53,5cm com baixo peso para idade, estatura adequada para idade e peso adequado para estatura,
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sugerindo recuperação/manutenção do estado nutricional.
Discussão: Características como má formação do sistema
digestório, dificuldade de sucção e intenso catabolismo,
tornam os portadores de Síndrome de Edwards extremamente
suscetíveis a desnutrição, sendo assim, a terapia nutricional
precoce é essencial no tratamento e quando inadequada,
associa-se com aumento da morbimortalidade. A terapia
nutricional precoce ajustada conforme evolução clínica da
paciente, foi efetiva para manutenção do ganho ponderal e
pode ter colaborado para o desfecho desse caso, atenuando
os efeitos prejudiciais do baixo ganho ponderal, mantendo-se
com peso adequado para estatura e ultrapassando a média
de expectativa de vida para portadores desta síndrome.

EP486
TRIAGEM NUTRICIONAL NEONATAL EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
APRESENTADORES: ADRIANA SERVILHA GANDOLFO; VANESSA
CAMARGO TRIDA; AMANDA KUMAGAI; ALEXANDRE ARCHANJO
FERRARO; PATRÍCIA ZAMBERLAN.

INSTITUTO DA CRIANÇA/HCFMUSP, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A triagem nutricional precocemente identifica
pacientes que apresentam risco nutricional e possibilita
intenvenção que previna ou não agrave a subnutrição.
Objetivo: Classificar o risco nutricional em recém-nascidos
pela ferramenta Screening Tool for Nutritional Risk in
Neonatal Intensive Care e associar as classificações aos
desfechos: ganho de peso, tempo de internação, alta, óbito
ou transferência hospitalar. Métodos:  Estudo retrospectivo
descritivo realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN) de um hospital pediátrico terciário do municícipio de
São Paulo. A ferramenta de triagem foi aplicada em 140
recém-nascidos durante 1 ano. As variáveis contínuas foram
analisadas através do teste não paramétrico Kruskal-Wallis,
sendo significativo p<0,05. Os desfechos alta, óbito ou
transferência para outro serviço ou unidade de internação,
foram analisados pelo coeficiente de correlação de Pearson,
com variação de -1 e +1, sendo que +1 representa que
há relação linear positiva e o oposto indica que a relação
é negativa. Resultados: Houve associação estatística entre
escore de alto risco nutricional (classificado pela ferramenta)
com maior tempo de internação, maior mortalidade e tranferências. Houve maior ganho de peso no grupo de alto risco,
que foi associado ao maior tempo de internação. Todos os
recém-nascidos classificados como de baixo risco nutricional
receberam alta hospitalar para o domicílio. Conclusão: A
ferramenta utilizada mostrou-se eficiente em identificar o
risco nutricional, ao apresentar associação com os desfechos

tempo de internação, alta, óbito e tranferências; constituindose, portanto, em uma opção na prática clínica diária para
triagem nutricional em recém-nascidos.

EP487
USO DE INDICADORES DE QUALIDADE EM TERAPIA
NUTRICIONAL (IQTN) NA PEDIATRIA EM UM HOSPITAL
TERCIÁRIO EM BRASÍLIA-DF
APRESENTADORES: JULIANA TEPEDINO ALVES MARTINS1; ALINE DE SOUZA FERREIRA2; MONIC DANIELY SILVA ANDRADE2;
CIRA FERREIRA ANTUNES COSTA2; LEANDRO MARQUES DE
MENDONÇA TELES3.

1. NUTEP/HOSPITAL BRASILIA, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. HOSPITAL
BRASILIA, BRASILIA - DF - BRASIL; 3. NUTEP/HOSPITAL BRASILIA,
BRASILIA - DF - BRASIL.
Introdução: A prevalência de desnutrição na infância
reduziu nas últimas décadas, porém se mantém alta no
Brasil quando comparada aos países desenvolvidos. A
desnutrição durante a hospitalização interfere no prognóstico e aumenta o tempo e custo da internação hospitalar;
oferecer adequada Terapia Nutricional (TN) é fundamental
para melhora do desfecho desses pacientes. IQTN são ferramentas úteis que permitem traduzir dados dos pacientes em
informações que auxiliem revisão de processos, treinamento
de equipes e melhoria a TN aplicada na prática, visando
segurança ao paciente. Objetivo: Avaliar a aplicação de
IQTN na prática da TN em um grupo pediátrico de um
hospital de grande porte de Brasília,DF. Métodos: Realizado estudo retrospectivo descritivo com dados referentes
a pacientes pediátricos em uso de TN presentes em bases
de dados compilados pela Equipe Multiprofissional de
Terapia Nutricional (EMTN). Foram levantados dados das
fichas de acompanhamento nutricional, sendo aplicados
os IQTN conforme proposta da Força Tarefa em Nutrição
da criança (ILSI, 2017) e de acordo com a campanha Diga
Não a Desnutrição KIDS (BRASPEN, 2019). Os dados foram
descritos por distribuição de frequência simples, média e
aplicado teste t, processados no programa Excel®. Resultados: Em média houveram 2519 crianças internadas
no período de setembro de 2018 a julho de 2019, entre
1 mês e 14 anos incompletos, com principal causa de
internação as doenças respiratórias virais e bacterianas. As
principais faixas etárias atendidas foram: crianças entre 2-5
anos e acima dos 10 anos. Na amostra, 97% dos pacientes
foram submetidos a triagem nutricional pelo instrumento
STRONGKids nas primeiras 24 horas de internação e 100%
tiveram avaliação laboratorial anteriormente ao inicio da
TN. De acordo com a ferramenta de triagem utilizada, 78%
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dos pacientes apresentavam alto risco nutricional, e 7% e
15% tinham risco intermediário e baixo respectivamente.
Em média, 6,5 pacientes/dia receberam terapia nutricional
enteral (TNE) por sonda ou gastrostomia, 3,6 pacientes/dia
receberam suplemento nutricional oral e 0,11 pacientes/dia
necessitaram do uso de terapia nutricional parenteral (TNP). A
adequação média considerando a relação da TN prescrita/
infundida em TNE foi de 81,54%, com melhora progressiva
durante os meses (63% x 85% - t <0,05). A média do uso de
dia de TNP foi de 5,76 dias. Discussão: A Implementação
dos IQTN na pediatria permitem sistematização do processo
assistencial, com melhora progressiva do suporte realizado,
o que pode ser evidenciado na melhora do indicado de TNE
prescrita/infundida. Obtivemos alta taxa de risco nutricional
na amostra, porém ddado deve ser avaliado com cuidado
pois a ferramenta utilizada possui boa sensibilidade, porém
sujeitos a falsos positivos por sua baixa especificidade. IQTN
são importantes ferramentas de avaliação e monitoramento
de qualidade da TN, que é suporte essencial no cuidado
integrado ao paciente pediátrico hospitalizado.

EP488
UTILIZAÇÃO DE LEITE HUMANO ORDENHADO EM BEBÊS
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL
APRESENTADORES: JOYCE RIBEIRO.

HOSPIAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO, NITERÓI - RJ - BRASIL.
Introdução: O leite humano é o alimento ideal para a
saúde, o crescimento e o desenvolvimento da criança. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) recomendam que
as crianças iniciem a amamentação na primeira hora de vida
sendo exclusivo nos primeiros seis meses. um maior volume
de leite materno durante a estadia em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Neonatal é benéfico para o desenvolvimento
cognitivo de recém-nascidos prematuros - em virtude da
variedade de agentes bioativos modificam a função do
trato gastrointestinal e do sistema imunológico, bem como
auxiliam no desenvolvimento do cérebro. Objetivo: Avaliar
a quantidade de leite materno coletado e a quantidade
entregue à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal,
assim como o volume desprezado, em um hospital e maternidade localizado em Niterói, RJ.. Métodos: Trata-se de um
estudo observacional transversal descritivo, realizado no
lactário do Hospital e Maternidade São Francisco, localizado
em Niterói - Rio de Janeiro, no período de outubro/2018 a
Maio/2019. Todos os dados foram digitados e compilados
em planilha utilizando o programa Microsoft Office Excel.

Inicialmente foram lançados o volume de LHO extraído na
sala de extração e entregues do lactário, depois o volume
de LHO com saída para a Uti neonatal. Em sequência, o
volume de LHO em estoque (congelado) e o Volume de
leite materno doado para o Banco de Leite Humano (BLH)
da região. A partir da diferença foi determinado o volume
de leite materno ‘desprezado’. Resultados: Do total de LM
entregues no lactário, 89,05% foi entregue e utilizado na UTI
neonatal para os bebês das respectivas mães que frequentam
a sala de extração de leite do hospital e maternidade. Apenas
9,86% do LHO que foi entregue no lactário foi pra perda. O
total de LHO em estoque sob congelamento é inferior a 1%,
representando uma boa utilização do mesmo pela equipe
de lactário. Discussão e Conclusão: O presente estudo
conclui que exite uma boa utilização de LHO para os bebês
internados na UTI neonatal devido a dedicação da equipe
de lactário em priorizar a liberação do LM como fonte de
nutrição e minimizar suas perdas.

EP489
ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA
EM PACIENTES COM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
POR MEIO DO INDICADOR DE VOLUME PRESCRITO X
VOLUME INFUNDIDO
APRESENTADORES: SARAH TRINDADE TEIXEIRA1; MARISA CHICONELLI BAILER1; ANA CAROLINA ZANETTI GARCIA1; MARINA
SALVATI CREPALDI1; FABÍOLA TAVARES BOTELHO1; CAROLINA
MIRANDA DE BRITO1; RENATA ROSELLA CAPELLOZA1; ISIS HELENA
BUONSO MAZUCATTO2.

1. HOSPITAL ALVORADA MOEMA, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 2.
HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A terapia enteral administrada em pacientes
em risco nutricional objetiva prevenir e tratar a desnutrição garantindo aporte energético adequado, melhorar
a resposta imunológica e cicatricial, prevenir e tratar as
complicações decorrentes do tratamento e do quadro
clínico e reduzir o tempo de internação hospitalar acelerando a recuperação do paciente. Objetivo: O objetivo
do presente estudo foi avaliar a adequação calórica de
pacientes submetidos à terapia nutricional enteral por
meio do indicador de volume prescrito x volume infundido
e a evolução dos serviços de Nutrição e Enfermagem na
administração correta da terapia. Métodos: Foi realizado
um estudo observacional, descritivo e retrospectivo com
104 pacientes de ambos os sexos, entre 18 e 99 anos
e sob prescrição de terapia nutricional enteral exclusiva,
internados em uma unidade hospitalar privada na cidade
de São Paulo no período de janeiro a maio de 2019. A
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coleta de dados se iniciou no primeiro dia de introdução
da dieta enteral a cada paciente e o acompanhamento foi
realizado diariamente até a descontinuidade da terapia
nutricional, alta hospitalar ou óbito. Foram desconsiderados
para a análise o primeiro e o último dia de administração
da dieta uma vez que o período de infusão foi menor que
24 horas. Os requerimentos calóricos para determinação
do volume prescrito foram calculados usando fórmulas
preditivas baseadas nas Diretrizes Internacionais das Sociedades Americana (ASPEN) e Européia (ESPEN) para Nutrição
Parenteral e Enteral, usando as seguintes categorias: idosos
com doenças agudas ou crônicas, pacientes críticos, obesos,
cirúrgicos e pacientes oncológicos. Foi estabelecida a meta
de que todos os pacientes, ao final de cada avaliação
mensal, se encontrem sob adequação calórica, tendo
recebido ao menos 80% de seu volume diário prescrito de
dieta. Resultados: No período avaliado, a porcentagem de
pacientes que atingiram suas necessidades calóricas com
a terapia, considerando o volume de dieta diário prescrito
versus o volume de dieta efetivamente infundido, cresceu
progressivamente. Obteve-se como percentual de volume
infundido referente ao prescrito: 27,3% em janeiro, 47,1%
fevereiro, 19,2% março, 84,0% abril e 100% em maio.
Esse resultado evolutivo foi possível por meio do comprometimento de toda a equipe multidisciplinar com relação
aos registros no balanço hídrico diário dos pacientes.
Discussão: Garantir o aporte energético é uma necessidade
para a assistência nutricional aos pacientes sob alimentação
enteral. O déficit energético pode levar à desnutrição hospitalar e elevar chances de morbimortalidade associada. O
acompanhamento contínuo por uma equipe interdisciplinar
atuante é fundamental para uma melhor administração e
para o sucesso da terapia nutricional. Seu desempenho é
o ponto chave para garantir a recuperação do paciente.

causar desconfortos, tais como dores e distensão abdominal. Em certas doenças intestinais, estudos demonstram
a eficácia da aplicação desta dieta e a correlação positiva
na melhora de sintomas. Objetivos: Instrumentalizar o
nutricionista na tomada de decisão, através da elaboração
de algoritmos. Métodos: Foram elaborados algoritmos para
decisão de conduta em primeira consulta de nutrição, para
pacientes com Síndrome do Intestino Irritável (SII), Doença
Inflamatória Intestinal (DII) e presença de Sintomas (diarreia,
gases, distensão e dor abdominal). Resultados: Foram
desenvolvidos quatro algoritmos para tomada de decisão
em FODMAP, sendo considerado o uso da dieta baixa em
FODMAP por 4 a 6 semanas, com redução de oligossacarídeos presentes no trigo, em frutas (ameixa, caqui, fruta do
conde, melancia, nectarina, frutas desidratadas, abóbora,
alho e cebola; leguminosas; castanhas; chás de crisântemo,
camomila, erva-doce, dente de leão, chá vermelho e água
de coco; dissacarídeos, evitar leite, iogurte, queijo, requeijão,
creme de leite; chocolate e leite condensado; monossacarídeos, evitar cereja, figo, maçã, manga, melancia, pera,
frutas desidratadas; brócolis, mel e adoçante a base de
frutose; polióis, ameixa, cereja, maçã, melancia, nectarina,
pera, pêssego, frutas desidratadas; abóbora, cogumelo,
couve-flor; adoçantes contendo polióis; água de coco e
geleias. Conclusão: O melhor conhecimento do uso da
abordagem dietética FODMAPe sua relação com as doenças
intestinais, possibilita a melhor aplicação da tomada de
decisões pelo profissional nutricionista, utilizando os algoritmos elaborados e auxiliando na eficácia do tratamento de
pacientes com sintomas como diarreia, gases, distensão e
dor abdominal e pacientes com SII ou DII.

EP490
ALGORITMO PARA ABORDAGEM DIETÉTICA FODMAP E
DOENÇAS INTESTINAIS.

APRESENTADORES: POLLYANNA AYUB FERREIRA DE RESENDE;
CAMILA SOUZA VILELA; MARIA CLÁUDIA DA SILVA; DANIELA DE
ARAÚJO MEDEIROS DIAS; JANAÍNA SARMENTO VILELA.

APRESENTADORES: BEATRIZ MAFRA CAPUCHI; MARGARETH
LAGE LEITE DE FORNASARI.

UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: O atual conceito de dieta baixa em FODMAP,
palavra que vem das iniciais das palavras Fermentable
(fermentescíveis), Oligosaccharides (oligossacarídeos), Disaccharides (dissacarídeos), Monosaccharides(monossacarídeos)
And (e) Polyols (poliós), relaciona alimentos fontes de alguns
carboidratos não digeridos, ou digeridos parcialmente, que
formam gases pela ação de bactérias intestinais, e podem

EP491
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE DIFERENTES MARCAS DE SUPLEMENTO CREATINA

Introdução: Com aumento do estilo de vida saudável e
fitness cresceu o consumo de suplementos pré e pós treino
para a melhora da performance na atividade física e na
estética corporal, com isso há o uso indiscriminado, seja por
indicação de um profissional ou não. Um dos alimentos para
atletas que se sabe atualmente dos efeitos ergogênicos é a
creatina, em vista disto o presente estudo tem como objetivo analisar a composição de diferentes rótulos do suplemento creatina com intuito de conferir as conformidades
aplicando-se um Checklist baseado na RDC N° 18/2010.
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Os rótulos são um meio importante de comunicação entre
fabricante e consumidor. Métodos: A busca pelos produtos
foi na cidade de Águas Claras, selecionando os que estivessem em português e apresentasse creatina como principal
ingrediente para a aplicação do Checklist através de fotos
tiradas das mercadorias encontradas. Resultados: Foram
encontrados 21 rótulos de suplementos, todos analisados,
sendo que nenhum estava 100% em conformidade com todos
os itens descritos na legislação RDC N° 18/10. Dentre as
não conformidades mais graves identificadas foram as que
se referiam ao tipo de creatina, devendo ser a monoidratada
com grau de pureza de 99,9% e falta do número de registro
do produto, ambos os itens com 100% de não conformidade,
enquanto a quantidade de creatina de no mínimo 1,5g e no
máximo 3g/porção, somente 1 produto estava não conforme,
pois apresentou quantidade inferior ao que é estipulado pela
RDC N° 18/10. Conclusão: Este estudo comprovou que as
empresas se utilizam da falta de conhecimento do cliente e
da falta de fiscalização das entidades responsáveis a fim de
comercializar produtos de origem e componentes duvidosos,
não evidenciando preocupação com os impactos na saúde
do cliente.

EP492
ANÁLISE DA INADEQUAÇÃO PROTEICA EM PACIENTES
INTERNADOS EM USO DE TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL (TNE) RELACIONADA COM DESFECHO CLÍNICO.
APRESENTADORES: DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO; DENISE BITAR VASCONCELOS VILLACORTA; CAMILA PINTO DA
SILVA; CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA; NATALIA ALMEIDA
FARIA.

HOSPITAL JEAN BITAR, BELEM - PA - BRASIL.
A desnutrição é um problema de incidência elevada em
pacientes que necessitam de hospitalização prolongada.
A depleção de massa magra é característica dessa população e está relacionada a um prognóstico desfavorável.
A terapia nutricional em pacientes hospitalizados é fundamental na recuperação do seu estado clínico, pois contribui
para a redução da desnutrição e para a manutenção dos
tecidos, diminuindo o estresse fisiológico e a melhorando
a resposta imunológica. A nutrição enteral (NE) é utilizada
na alimentação de pacientes enfermos graves com sistema
digestório funcionante. Porém, ainda existe discussão em
relação ao aporte proteico adequado a cada patologia
e as particularidades de cada indivíduo. O recebimento
de suporte nutricional adequado pode ser decisivo no
tratamento e prognóstico de pacientes, principalmente
os enfermos graves. Objetivo: Avaliar os motivos da

inadequação da oferta proteica em pacientes com nutrição
enteral e correlacionar com o desfecho clínico. Métodos:
Estudo transversal, retrospectivo, realizado em um hospital
público em Belém do Pará. No período de outubro/2018
a junho de 2019, foram analisados prontuários e fichas
de atendimento nutricional de adultos e idosos. Foram
selecionados pacientes que tinham recebido a NE exclusiva durante pelo menos 1 dia e que a média do aporte
proteico administrado tivesse sido menor que 80% das
necessidades proteicas calculadas para eles. Os dados
foram catalogados no EXCEL. Resultado: A amostra foi
composta de 56 pacientes, com idade entre 20 a 98
anos, sendo 52,7% do sexo feminino, o tempo médio
de administração da NE por paciente foi de 8,46 dias,
sendo a média de dias que atingiram menos que 80% das
necessidades proteicas foi de 4,6 dias. A média de necessidades proteicas atingidas da amostra total foi de 64,3%.
Os principais motivos de inadequação foram oferta de
dieta normoproteíca por intolerância do paciente (23,3%);
devido a pausa para exames e procedimentos (17,9%) e
por perda do cateter naso enteral(16%). A maioria dos
pacientes encontravam-se com desnutrição moderada 30%,
seguidos de 21,4% com eutrofia e 21% com desnutrição
leve na avaliação nutricional da admissão hospitalar. O
diagnóstico clínico predominante da amostra foi de sepse
26,7%, seguidos de pneumonia 17,8%. Os desfechos
dessa amostra foram de 45% óbito, 36% alta hospitalar e
20% continuavam internados. Conclusão: Observou-se
que fatores relacionados às rotinas de assistência hospitalar ainda impactam significativamente no recebimento
do aporte proteico adequado e que este défict pode estar
relacionado com desfechos desfavoráveis.

EP493
AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DIETÉTICA DE TERAPIA
NUTRICIONAL ORAL EM PACIENTES IDOSOS COM
FRATURAS
APRESENTADORES: CARLA MUROYA CAPELLI; DRIELLE SCHWEIGER FREITAS BOTTAIRI; GIOVANNA GUIMARÃES LOPES; JÚLIA
FORTE ROQUE; JOELIA RAMOS DOS SANTOS; PRISCILA BARSANTI DE PAULA NOGUEIRA; GLAUCIA FERNANDA CORRÊA
GAETANO; SILVIA MARIA FRAGA PIOVACARI.

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO - SP - BRASIL.
Introdução: A osteoporose (OP) é uma doença sistêmica
caracterizada pela fragilidade óssea, devido ao aumento
da atividade dos osteoclastos (reabsorção) comparado
a formação da matriz orgânica pelos osteoblastos. A
OP é classificada em: Tipo I (pós-menopausa) devido a
deficiência de estrógeno; e Tipo II (senil), considerado
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um problema de saúde pública na terceira idade. Estas
fraturas normalmente são corrigidas com procedimentos
cirúrgicos, gerando impacto funcional e demanda nutricional diferenciada. Neste cenário, destaca-se a importância da alimentação e terapia nutricional oral (TNO)
tanto para a prevenção, quanto na recuperação, a fim
de atenuar alterações metabólicas do estresse cirúrgico
seguindo a recomendação da ESPEN 2018. Objetivo:
Avaliar a prescrição dietética de terapia nutricional oral
em pacientes idosos com fraturas. Métodos: Coleta de
dados retrospectiva, por meio de mapa de internação de
um hospital privado em São Paulo, de pacientes idosos
internados por fratura corrigida através de cirurgia. Baseado
na recomendação do Guideline ESPEN 2018 o protocolo de
indicação de TNO foi revisitado passando a utilizar-se dessa
terapia em idosos com fraturas de maneira sistematizada.
O período de coleta foi dividido em duas partes, antes da
implementação da sistematização (Abril a Agosto/2018) e
pós-implementação da sistematização (Setembro/2018 a
Fevereiro/2019). Os dados foram tabulados no programa
Microsoft Excel® 2010. Resultado: De 313 pacientes, 138
estavam no período pré (1º periodo) e 175 no pós (2º
periodo). Quanto aos dados demográficos, a média de
idade foi 74(±10) anos e 74(±9)anos, respectivamente
para os períodos e o sexo feminino foi predominante em
ambos períodos (61,6% e 57,1%, respectivamente). O
diagnóstico prevalente em ambos os períodos foi fratura
de quadril (21,0% e 22,9% respectivamente). Para fatores
nutricionais, no 1ºperiodo o Índice de Massa Corporal
(IMC) foi de 27,10(±4,98) kg/m² e 44,9% receberam dieta
geral na internação. Quanto a TNO, 32,6% receberam
com frequência de 2x/dia (60%), em 42,2% dos casos com
suplementação especializada para fratura. No 2º periodo, o
IMC foi em média de 27,47(±4,43)kg/m² e 36% receberam
dieta Geral. Na TNO 48,6% receberam suplementação,
sendo especializada em 61,2%, com relação a frequência
61,2% dos pacientes receberam 2x/dia. Discussão: Após
a sistematização houve aumento de 16% na indicação de
TNO. O consumo do suplemento nutricional é de extrema
importância a fim de auxiliar no tempo de recuperação,
diminuir taxa de reinternação e atenuar perda de massa
magra. Ao correlacionar o diagnóstico de fratura com a
predominância em fratura quadril e a indicação da TNO,
nota-se aumento na indicação de 19,2% comparado ao
1ºperiodo. Concluímos que a implantação de protocolos
gerenciados é de extrema importância para a melhoria dos
processos e assistência nutricional aos pacientes.

EP494
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO PELA
ENFERMAGEM APÓS TREINAMENTO EM TERAPIA
NUTRICIONAL

APRESENTADORES: LARISSA MARJORIE CLAUDINO1; LARISSA
MARINHO DUARTE2; LIDIANE CRISTINA LUZZI2; THALITA PAULA
TOSO2; ANA CRISTINA S. DE OLIVEIRA NETTO2.

1. HOSPITAL DAS NAÇÕES, ARAUCÁRIA - PR - BRASIL; 2. HOSPITAL
DAS NAÇÕES, CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A enfermagem desempenha importante
papel na qualidade assistencial relacionada à Terapia
Nutricional (TN), sendo a educação permanente essencial
para promover a atualização e a capacitação periódica
desses profissionais. Objetivo: Avaliar o conhecimento
teórico adquirido pela equipe de enfermagem após treinamento em TN. Métodos: Foi elaborado teste teórico
contemplando 6 questões referentes à prática adequada
do profissional de enfermagem no cuidado ao paciente
em TN. As questões abordaram os seguintes temas:
instalação da dieta enteral (1); obstrução de sonda (2);
prescrição dietoterápica (3); espessante (4); módulos de
fibra e probiótico (5) e suplemento oral (6). O teste foi
disponibilizado em plataforma online da instituição e
aplicado aos técnicos e auxiliares de enfermagem, de
forma individual, na semana anterior ao treinamento. O
treinamento foi realizado in loco nos setores por nutricionistas por meio de apresentação oral. Na semana
posterior ao treinamento o mesmo teste foi aplicado. Os
dados obtidos foram tabulados no programa SPSS versão
22. Um percentual foi atribuído as respostas, para análise
dos dados, foi aplicado o teste estatístico qui-quadrado,
adotando um nível de significância p<0,05. Resultados:
Dos 79 profissionais de enfermagem que participaram do
treinamento, 43% (n=34) responderam a ambos os testes.
Observou-se aumento no percentual de acertos nas questões sobre instalação da dieta enteral (1), obstrução de
sonda (2), prescrição dietoterápica (3) e espessante (4). A
questão sobre prescrição dietoterápica (3) foi a que apresentou aumento mais expressivo de acertos no pós teste
(Pré 53%, n=18; Pós 76%, n=26). Não houve diferença
nas respostas referentes a questão sobre módulos de fibra
e probiótico (5) em ambos os testes, nos quais 88% (n=30)
dos profissionais assinalou a resposta correta. Em relação
a questão sobre o suplemento oral foi observada redução
de acertos (Pré 79%, n=27; Pós 76%, n=26). Após aplicação de análise estatística, apenas a pergunta (3) obteve
relação significativa para a diferença de respostas entre o
pré e pós teste, com um p <0,05, as demais questões, o
valor de p>0,05, não demonstrando significância entre o
número de acertos no pré e pós teste. Conclusão: O uso
de questionários de avaliação do conhecimento mostrouse útil para avaliar a efetividade do treinamento, sendo
possível direcionar conteúdos e estratégias de capacitação
que são necessárias.
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EP495
AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADIÇÃO DE HEPARINA NA
NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA (NPP) NO TEMPO
DE PERMANÊNCIA DO CATETER VENOSO
APRESENTADORES: RAQUEL FERNANDES COSTA; HENRIQUE
OSWALDO DA GAMA TORRES; LINCOLN ANTINOSSI CORDEIRO DA MATA; VANESSA MOREIRA DA ROCHA; GICELE MENDES
CHAGAS; ELIANA FERREIRA DA SILVA; VANESSA RODRIGUES DA
SILVA; ANA FACURY DA CRUZ

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL.
Introdução/Objetivos: Tendo em vista a indefinição do
papel da heparina na manutenção dos cateteres periféricos
de nutrição parenteral (NP) e a existência de práticas distintas
de prescrição no âmbito do hospital, com ou sem adição de
heparina à NP, conforme a enfermaria em que se encontra o
paciente, foi proposta uma avaliação do efeito da associação
desse fármaco, na dose de 1 unidade para cada 1 ml de
solução de NP, na duração dos acessos venosos. Métodos:
Foram analisados 174 cateteres de 48 pacientes submetidos
a NPP entre julho de 2018 e fevereiro de 2019. O desfecho
principal foi o tempo de permanência do cateter avaliado
em dias, até sua retirada por perda, obstrução, infiltração
ou flebite, ou o término da indicação da NP. Além do uso de
heparina, foram acompanhadas outras variáveis que poderiam influenciar a permanência do cateter: osmolaridade,
diâmetro do cateter, uso exclusivo para NP ou associado
a outras infusões, tipo de curativo (fita ou filme), local da
punção (dorso da mão, punho, braço, antebraço, jugular
externa, fossa cubital) e dificuldade da punção conforme
avaliada pela enfermeira responsável (fácil ou difícil). Outro
desfecho avaliado foi a incidência e a gravidade de flebite,
conforme avaliada pela enfermeira responsável, de 0 a 4 (0
sem flebite, 4 flebite grave). Por meio do software IBM SPSS
Statistics 24, foi realizada análise de regressão de Cox para
avaliação do hazard ratio (HR) relacionado a cada uma das
variáveis independentes mencionadas, tendo sido usado o
método reverso (backwards) de exclusão de variáveis e critério
de p < 0,20 para inclusão inicial no modelo. Resultados:
A permanência da NP teve média de 8 dias (mediana =7) e
o número médio de cateteres foi de 3,6/ paciente (mediana
=3). A maioria dos pacientes acompanhados foram do sexo
masculino 32 (66,7%), 28 (58,3%) com mais de 60 anos,
37 (77,1%) portadores de doenças neoplásicas e 4 (8,3%)
portadores de diabetes. Não houve diferença na incidência
(p = 0,31) e na gravidade da flebite entre os grupos com e
sem heparina (p = 0, 767). O tempo médio de permanência
do cateter foi de 2,33 (IC 2,05-2,60) no grupo submetido
a heparinização da NP e de 2,26 (IC=1,95-2,58) no grupo

sem heparina (n = 76, 43,7%). A análise da sobrevida
dos cateteres pelo método de Kaplan Meyer não mostra
diferença estatística entre os dois grupos (p = 0,083, logrank). Entretanto a análise de regressão de Cox evidenciou a
permanência da variável uso de heparina (Exp (B) = 0,231,
IC: 0,072 - 0,745, p = 0,014) no modelo final, indicando
associação entre o uso de heparina e redução do risco de
perda do cateter. Conclusão: O uso de heparina adicionada
a solução de NPP teve relação com aumento no tempo de
permanência do cateter, no entanto não houve associação
com incidência de flebite nos casos avaliados.

EP496
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DE
PACIENTES CON NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DR. EMILIO CUBAS DEL INSTITUTO
DE PREVENCIÓN SOCIAL DE ASUNCIÓN
APRESENTADORES: KATHERINNE ELIZABETH RECALDE GAONA

INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL, ASUNCIÓN - PARAGUAI.
Objetivo: El objetivo del estudio fue valorar la calidad de
vida relacionada a la salud CVRS mediante el cuestionario
Nutriqol. Se trató de un estudio observacional descriptivo
analítico, de corte trasversoen el cual fueron incluidos 105
pacientes adultos que estuvieron internados en el Hospital
Central de Instituto de Prevención Social y fueron de alta con
nutrición enteral domiciliaria NED de enero 2017 a mayo de
2018. El promedio de edad fue de 67 años, en su mayoría
hombres, con afecciones neurológicas, en su mayoría en
riesgo nutricional, la via de alimentación más utilizada
fue la gastrostomia, siendo alimentados en su mayoría en
forma combinada con fórmulas artesanales y comerciales, el
método de administración predominante fue por bolos y el
promedio de NED fue de 6 meses. Al analizar las dimensiones
de cuestionario que determinan como afecta la NED en la
vida de los pacientes se destacaron los siguientes Resultados:
la NED les permite mantener los horarios habituales para
comer 93%, desde que toma la NED se siente más ágil
81%, existe un interés de la familia por la alimentación y una
mayor preocupación por la salud 96%. Sin embargo, les
impide dormir bien 97% y les produce molestias físicas 96%.
En cuanto a la importancia de estos aspectos en la vida del
paciente con NED se destacaron como muy importantes el
mantener los horarios para comer 98%, saber que el aspecto
físico vaya mejorando 81%, que los preparados sean fáciles
de conseguir 99%, recuperar peso, dormir bien, y no tener
molestias físicas con 91%,92% y 90%, respectivamente.
El puntaje promedio de Nutriqol fue de 55 puntos que al
categorizarlo se observa que la mayoría tenía una calidad
de vida aceptable. Tuvieron mejor puntuación de calidad
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de vida los pacientes alimentados por gastrostomia, sonda
naspgastrica, con patologías cardiacas y gastrointestinales
y los normonutridos siendo estadísticamente significativos.
Se concluye que más de la mitad tenía una calidad de vida
aceptable, presentaron mejor calidad de vida los pacientes
con gastrostomia, afecciones cardíacas o gastrointestinales
y estado nutricional normal. Sin embargo no se encontró
relación significativa entre la calidad de vida, el tiempo de
inicio de la NED y el tipo de soporte administrado.

EP497 - CARACTERIZAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL
ENTERAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL
GERAL PARTICULAR DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO
APRESENTADORES: RAFAELA BATISTA COUTINHO1; CLARISSA DE
OLIVEIRA SOARES PEIXOTO1; ANA CAROLINA CHATEL CUNHA1;
RACHEL CARDOSO DE FARIA1; ANA LUIZA FERRAZ VIANA1; GRAZIELLA DA SILVA AZEVEDO ROSA1; GABRIELA ARAUJO PESSANHA2;
LUCAS DE SOUZA GOMES2.

1. HOSPITAL GERAL DR. BEDA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ BRASIL; 2. FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ - BRASIL.
Introdução: A escolha de uma via alternativa de alimentação
é recomendada quando o indivíduo, mesmo com seu trato
gastrointestinal integro, apresenta ingestão via oral parcial
ou totalmente comprometida. A terapia nutricional enteral
(TNE) mostra-se como uma possibilidade terapêutica que
auxilia na manutenção ou recuperação do estado nutricional,
sendo muito utilizada no âmbito hospitalar. Objetivos:
Conhecer o perfil de pacientes internados em um hospital
geral submetidos à TNE, bem como, analisar o tempo de
uso da terapia, o tipo de dieta utilizada e as necessidades
calórico-proteicas desses indivíduos. Métodos: Trata-se de
um estudo transversal e retrospectivo, realizado a partir das
informações contidas nas fichas de acompanhamento dos
pacientes em terapia nutricional, internados em unidades de
clinica médica e UTI de hospital geral particular da cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ, no período de janeiro de 2016
a dezembro de 2018. Foram coletados os seguintes dados:
nome, sexo, idade, indicação do uso de dieta enteral, diagnóstico e comorbidades, dias de TNE, via de administração
de dieta, tipo fórmula prescrita, peso e a meta calórica e
proteica. Os dados foram descritos por distribuição de frequência simples, média e desvio padrão e processados pelo
programa Microsoft Office Excel 2010. Resultados: Foram
avaliadas 177 fichas de pacientes de ambos sexos, sendo
51,4% mulheres (n=91), com idade entre 15 e 101 anos
(75±16,81). A quantidade de dias em TNE variou 4 a 230
dias. Quanto a via de administração de dieta, a via sonda

naso/oroentérica (83,6%) foi bem superior a gastrostomia
(16,4%). O rebaixamento do nível de consciência (32,2%)
e a disfagia (27,1%) foram as principais indicações de TNE.
Com relação as patologias pregressas, as mais relatadas
foram as doenças neurológicas, 35% (n=67), as cardiovasculares, 27% (n=47), e as endocrinometabólicas, 22%
(n=39). Das 5071 prescrições dietoterápicas registradas,
71 (1,4%) eram de dieta zero, contudo, entre as fórmulas
enterais mais prescritas estão: fórmulas específicas para
controle glicêmico (31,1%), poliméricas hiperprotéicas com
fibras (24,3%) e poliméricas padrão sem fibras (15,8%). As
fórmulas oligoméricas representaram apenas 14,4% das
prescrições. O peso médio dos pacientes foi de 65kg. A
necessidade calórica estimada variou entre 18-35 kcal/kg/
dia, sendo a necessidade calórica média de 1695±288,4
kcal/kg, já a necessidade proteica média foi de 79±16,9g/
kg; resultando em uma necessidade média de 26,2 kcal/
kg e 1,2 g de proteína/kg. Conclusão: A diversidade das
características de amostra estudada, bem como a variedade
de fórmulas enterais disponíveis no mercado demonstram a
necessidade de acompanhamento regular desses indivíduos
por parte da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional
a fim de adequar a dieta oferecida a cada situação clínica
específica, garantindo assim um atendimento nutricional de
eficaz e de qualidade.

EP498
CARACTERIZAÇÃO DE FÓRMULAS ENTERAIS “PADRÃO”
PARA O PACIENTE HOSPITALIZADO
APRESENTADORES: ABIGAIL NASCIMENTO ROCHA; ANA CARLA
LEMOS MACHADO; LUANA DE OLIVEIRA LEITE; JULIANA DIAS
ALMEIDA SANTOS; CARINE DE OLIVEIRA SOUZA BORDALLO.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, SALVADOR - BA - BRASIL.
Introdução: O mercado brasileiro dispõe de inúmeros
laboratórios e formulações de dietas enterais industrializadas
e o custo pode variar conforme as características de cada
formulação. O custo elevado das dietas específicas direciona
o nutricionista à escolha das fórmulas do tipo padrão, pois
podem ser capazes de suprir necessidades nutricionais gerais
dos pacientes sem necessidades metabólicas específicas e/
ou intolerâncias. Objetivos: avaliar e comparar a composição nutricional de fórmulas enterais industrializadas do tipo
padrão e/ou aquelas não destinadas a doenças específicas
utilizadas no ambiente hospitalar. Métodos: Estudo de análise
exploratória, descritiva e comparativa. Foram incluídas
fórmulas enterais líquidas, sistema fechado, do tipo padrão
conforme definição da RDC nº 21 de 2015, assim como
aquelas utilizadas na prática clínica que não se encaixam
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nesse conceito da ANVISA, mas também não são destinadas
a doenças específicas, nutricionalmente completas, comercializadas no Brasil, destinadas a adultos. Selecionou-se
3 fabricantes devido a maior disponibilidade de fórmulas
utilizadas no ambiente hospitalar. Excluiu-se os suplementos
orais, fórmulas em pó, sistema aberto, especializadas para
doenças e fora de circulação. A partir de informações obtidas
de junho a julho de 2018, por meio dos catálogos, portfólios,
guias de produtos e sites dos fabricantes, foi feita uma análise
comparativa em relação à classificação da dieta; densidade
calórica; tipo e quantidade de proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, osmolaridade e volume médio para atingir RDA
dos micronutrientes. Foram utilizadas as recomendações
preconizadas pela ANVISA. Resultados: Selecionou-se 12
fórmulas enterais: laboratório A (3), laboratório B (5) e laboratório C (4). Todas as fórmulas enterais foram poliméricas,
sendo 66,7% hipercalóricas, 83,3% isotônicas e 66,7% sem
fibras. As fórmulas com fibras apresentam principalmente a
inulina como fibra solúvel e fibra de soja como insolúvel. As
dietas enterais analisadas são isentas de sacarose e glúten,
contendo como fonte glicídica a maltodextrina, com exceção
da fórmula B5 que apresenta o xarope de glicose; o caseinato
de cálcio como a fonte proteica (75%); e o óleo de canola
(58,3%) e de girassol (33,3%) como principais fontes lipídicas
das fórmulas. O laboratório C foi o único que forneceu o
volume médio para atingir a RDA de micronutrientes em
suas fórmulas. Discussão: As fórmulas selecionadas para
este estudo seguem o recomendado pela ANVISA quanto
à densidade calórica, osmolaridade, quantidade e tipo de
proteínas, carboidratos e lipídios para o paciente hospitalizado. No entanto, identificou-se que a maioria das fórmulas
não fornecem fibras e nem informações sobre volume para
atingir a quantidade recomendada de micronutrientes. De
forma geral, as fórmulas padrão tornam-se uma alternativa
importante quando relacionada às fórmulas especializadas,
visto que são menos onerosas para os serviços de saúde.

EP499
CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DE TERAPIA NURICIONAL
ENTERAL EM UM HOSPITAL UNIERSITÁRIO
APRESENTADORES: WALYSON SANTOS DE SOUZA; MARIA DE
NAZARETH DE LIMA CARNEIRO; ELENISE DA SILVA MOTA; LÍVIA
MARTINS COSTA E SILVA; DANIELA LOPES GOMES; ELENILCE
PEREIRA DE CARVALHO; THAIS FRANCO DOS SANTOS; LILIAN
PEREIRA DA SILVA COSTA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM - PA - BRASIL.
Introdução: A Nutrição Enteral (NE) é uma terapia indicada
para indivíduos com dificuldades de deglutição ou quando

não atingem pelo menos 60% de suas necessidades nutricionais diárias por via oral. Objetivo: Identificar as causas de
interrupção da administração da terapia nutricional enteral
(TNE) em pacientes internados em um Hospital Universitário.
Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal, descritivo
realizado no período de maio a novembro de 2017, com
pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 20 anos, internados em um Hospital Universitário (HU) de Belém/Pará,
que iniciaram TNE de forma exclusiva, administrada por
bomba de infusão contínua (BIC) e que permaneceram em
uso da mesma por período mínimo de 72 horas, cujo seus
responsáveis, após serem esclarecidos sobre os objetivos
da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (TCLE). As causas de interrupção foram analisadas com 24, 48 e 72 horas de administração de dieta.
Os parâmetros relacionados à interrupção da TNE foram
registrados e tabulados em planilha eletrônica, do Microsoft
Excel 2013® para análise inferencial. A pesquisa obedece
a Resolução do Conselho Nacional de Saúde de n° 466
(2012) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário João de Barros Barreto, sob parecer
nº 2.051.863. Resultados: 55 pacientes foram acompanhados. O jejum para realização de exames foi a principal
causa de interrupção da TNE nos 3 períodos avaliados, 24,
48 e 72 horas, representado em percentuais 20% (n=11),
14,5% (n=8) e 14,5% (n=8), respectivamente. A distensão
abdominal foi a segunda intercorrência mais frequente, nos
períodos de 48 e 72 horas, com 3,6% (n=2) dos casos, nos
dois períodos. A instabilidade hemodinâmica representou
3,6% (n=2), das intercorrências nas primeiras 72 horas de
internação. Discussão: A literatura refere que o jejum para
realização de exames é uma das causas mais frequentes
de interrupções de dietas enterais. Este dado ainda é um
grande desafio para a equipe de saúde, visto que apesar
de ser necessária a realização de exames, é importante
minimizar o tempo de jejum, fornecendo a dieta logo após
sua realização, reduzindo o risco da oferta inadequada de
nutrientes para o paciente. Estudos também consideram
a distensão abdominal e instabilidade hemodinâmica
como motivos frequentes para a interrupção da TNE.
Nos pacientes em uso de NE, podem ocorrer desordens
fisiológicas que alteram a absorção intestinal, valores
glicêmicos, cardíacos, respiratórios e pressóricos, levando
ao comprometimento da capacidade de metabolização de
nutrientes e eliminação dos metabólitos. Nesse sentido,
percebe-se a necessidade da implantação de protocolos
que direcionem as condutas da equipe de saúde, que
minimizem o tempo de jejum e os riscos inerentes às
interrupções inadequadas da NE. Tal medida contribuirá
para que a TNE seja adequada a recuperação do paciente,
possibilitando melhor prognóstico e consequente redução
dos custos hospitalares.
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EP500
EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES COM USO DE SONDA
NASOENTERAL E CUSTO EVITÁVEL RELACIONADO AO
REPASSE DE SONDA EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO:
UM ESTUDO PILOTO
APRESENTADORES: MONIQUE RIBEIRO DE LIMA; CAROLINA
PARUCCE FRANCO; ANTÔNIO AUGUSTO MAZZEI DE SANTANA;
MONIQUE RIBEIRO DE LIMA; MARIANA MACENA MUNIZ VIEIRA,

QUALIREDE, FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional Enteral (TNE) abrange
um conjunto de recursos terapêuticos para a manutenção
ou recuperação do estado nutricional. Porém, alguns fatores
como a retirada acidental da sonda nasoenteral (SNE)
podem limitar seu tempo de utilização, além de comprometer a segurança do paciente e gerar custos relacionados
ao repasse da sonda. O controle de custos na área da
saúde constitui um desafio a ser enfrentado, principalmente
os custos evitáveis. Além disso, estudos acerca de eventos
adversos (EA) em terapia nutricional são escassos. Objetivo:
analisar a ocorrência de EA relacionados a perda de SNE e
o custo desperdício do procedimento de sondagem enteral
em unidades de internação. Métodos: estudo retrospectivo e quantitativo envolvendo pacientes com idade ≥ 18
anos, avaliados conforme as notificações de EA sinalizados
ao Núcleo de Segurança do Paciente de uma gestora de
plano de saúde no período de janeiro a abril de 2019. As
notificações são realizadas pelos auditores do plano em
dois hospitais credenciados de Florianópolis-SC. As características demográficas e relacionadas à TNE foram obtidas
do prontuário dos pacientes. Resultados: Foram avaliados
34 pacientes (53% sexo feminino) com idade média de
75,4±15,1 anos. Ao todo foram registradas 103 perdas de
SNE, sendo 65 ocorridos em enfermaria e 38 em UTI. Os
motivos da perda da SNE foram: saque pelo paciente (n=74),
saída acidental (n=15), obstrução (n=7) e falha mecânica
(n=7). Daquelas relacionadas à saída acidental, 7 não foram
justificadas, 4 foram devido a tosse e êmese, 3 durante a
mobilização do paciente e 1 durante extubação. O tempo
médio de internação foi de 25,7±21,1 dias e o tempo médio
de uso da nutrição enteral foi de 17±12 dias. A interrupção
do uso de TNE via SNE foi devido a: alta da TNE (n=12),
óbito (n=8), transferência (n=2), gastrostomia (n=7) e alta
hospitalar (n=5). A média de perda de SNE por paciente foi
de 3,1 vezes durante a internação (mín 1 e máx 17 vezes).
Das 103 perdas de sonda, em 102 casos foi realizado uma
nova sondagem, sendo 48 novas SNE utilizadas e 54 reaproveitadas. O custo relativo à utilização de nova SNE foi de
R$ 3.801,60. Ao todo foram realizados 100 novos raio-X
para confirmação do posicionamento da SNE, gerando um

custo de R$ 2.741,5. Por fim, em 3 casos foram necessários
a passagem de nova SNE via endoscopia, com custo de R$
839,76. Sendo assim, o custo total relacionado ao desperdício decorrente de nova sondagem foi de R$ 7.382,86, sem
considerar os valores com mão de obra e materiais utilizados.
Discussão e Conclusão: a perda de SNE é um evento
adverso recorrente e importante. A repassagem da sonda
gera desconforto ao paciente, riscos de lesão em vias aéreas
e risco de aspiração além de comprometer o fornecimento
da dieta enteral e gerar custos desnecessários aos serviços
de saúde. Evidencia-se a necessidade dos profissionais
envolvidos se voltarem para apuração e controle desse tipo
de EA, garantindo a qualidade da assistência.

EP501
IMPACTO DE UMA CAMPANHA EDUCATIVA NA REDUÇÃO
DO INDICE DE DESPERDÍO DE DIETA ENTERAL EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: IZABELLE SILVA DE ARAUJO1; HELÂNIA VIRGINIA DANTAS DOS SANTOS2; MAIANE ALVES DE MACEDO1; RYANE
FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO1; PRISCILA NUNES COSTA1;
RENATA CRISTINA DOS ANJOS ARAUJO1; ANA KATHIELLY NEGREIRO DE SÁ3; ROSANGELA OCHABEL BEZERRA PAIVA GUERRA3.

1. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVASF (HU-UNIVASF), PETROLINA - PE - BRASIL; 2. HOSPITAL DAS CLÍNICAS (HC-UFPE),
RECIFE - PE - BRASIL; 3. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE,
PETROLINA - PE - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE) tem sido
frequentemente indicada por estar associada à evolução
favorável dos indicadores nutricionais e bioquímicos em
pacientes hospitalizados, na qual a enfermagem desempenha
papel fundamental. Porém, alguns fatores podem limitar sua
oferta, gerando, custos relacionados ao desperdício. Objetivo: avaliar o impacto de uma campanha educativa para a
equipe de enfermagem na redução do índice de desperdício
de dietas enterais em um Hospital Universitário. Métodos:
trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, onde as
variáveis foram coletadas através de dados secundários. Um
total de 46 colaboradores (enfermeiros, técnicos de enfermagem e residentes) participaram e preencheram o formulário das ações da “Campanha pela Qualidade da Nutrição
Enteral” realizada de julho a setembro de 2018, com a
produção de postagens educativas, palestras e atividades
“in loco” informando sobre: importância, impactos para o
paciente e indicadores de qualidade. Bem como o índice de
desperdício (volume envasado e não administrado (L)/ volume
distribuído (L) x 100), realizados 3 meses antes da campanha,
3 meses durante e 3 meses depois. A estatística descritiva
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atendendo aos pressupostos das variáveis obtidas foi realizada por meio do programa Excel for Windows. Garantia
ética sob parecer nº 3.205.917-CEP/UNIVASF. Resultados:
a maioria dos participantes eram do sexo feminino (87%),
idade de 21 a 54 anos, com menos de 5 anos de atuação na
área (72%). Destes 69% consideraram a terapia nutricional
muito importante para a recuperação do paciente, porém só
15% consideram possuir um conhecimento muito bom em
terapia nutricional. Na administração de dietas enterais 17%
referiram dificuldade no manuseio dos equipamentos (bomba
de infusão, equipo, frasco e conectores), 13% dificuldade em
receber a dieta enteral e assegurar sua conservação até a
completa administração e 100% relataram não haver falta
de materiais e instrumentos. Antes da campanha, a média
de desperdício foi de 0,48%, durante a campanha 0,14% e
depois da campanha 0,15%. Entre as causas da não administração da dieta enteral envasada estão jejum para exame/
procedimento (44,5%), óbito (9,4%), alta (5,9%), outros
motivos (35,5%), motivo não informado (4,7%). Discussão:
falhas na comunicação da equipe assistencial contribuem
para o desperdício da nutrição enteral, bem como a falta
de definição clara através de protocolo instituído do tempo
de jejum para exames e procedimentos, tendo em vista que
esta foi a principal causa para a não administração da dieta
enteral. Lacunas no conhecimento e na prática assistencial
em TNE demandam estratégias educativas e mobilizadoras
à melhoria da qualidade da assistência integral. Nesse
sentido a mobilização das equipes de saúde através de ações
educativas continuadas podem contribuir para a utilização
racional dos recursos de saúde no âmbito do SUS e segurança do paciente.

EP502
IMPACTO DO AJUSTE DE VELOCIDADE DE INFUSÃO DA
NUTRIÇÃO ENTERAL
APRESENTADORES: MARIANA LEITE DA SILVA; JULIANA REGINA
BERTO WADA; LIGIA MARIA OLIVEIRA CURTINHAS; RUBENS
SERGIO DA SILVA FRANCO; ROSMERI SALES COELHO PORTO;
AMAURI FRANCISCO DE MARCHI BEMFICA; WALTER CARLOS
GIRARDELLI BAPTISTA; MANOELA MOREIRA DE SOUSA.

obtidos por meio do indicador de qualidade entre os anos
de 2018 e 2019, comparando antes e após a mudança da
infusão da terapia nutricional enteral. Resultados: Foram
analisados os dados do indicador de prescrito vs infundido
do ano de 2018 onde obtivemos uma meta anual em
80,4%, valor muito próximo da meta institucional preconizada para este indicador que é de 80%, dado analisado
mensalmente. Realizado proposta de ajuste aumentando em
5% da infusão do volume total nas 24 horas, no primeiro
mês após a efetivação observamos uma melhora no indicador resultando em 82,6%, evidenciando que o ajuste
da velocidade de infusão e monitoramento das principais
causas de interrupção da terapia nutricional teve impacto
positivo, com isso foi aumentado à porcentagem de 5%
para 10%. Até o momento a taxa de efetividade está em
84,9%, uma melhora comparada com o ano de 2018,
o que reflete em um avanço na qualidade da oferta da
terapia nutricional, favorecendo um aporte mais adequado
ao paciente hospitalizado e diminuindo o risco de desnutrição e suas complicações. Discussão: A efetividade da
terapia nutricional proposta ao paciente objetiva prevenir
precocemente os riscos de desnutrição, consequentemente
menores complicações devido ao tempo de internação.
O aporte adequado de nutrientes mantém ou recupera o
estado nutricional, a adequação encontrada na terapia
reflete a realização de prática que são determinantes para
o alcance das metas nutricionais e estratégias que minimizem as intercorrências. Evidenciamos uma melhora da
meta Institucional com a ação proposta superando a taxa
do ano anterior.

EP503
INDICADORES DE QUALIDADE DE TERAPIA NUTRICIONAL
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
APRESENTADORES: BRUNA FERREIRA ANTUNES; LUCIANA SILVA
DE MELO; LUIZ STANISLAU NUNES CHINI; VINICIUS LINHARES
PEREIRA; LETICIA GOULART DE ALCANTARA; NATHALIA DA SILVA COSTA; DEBORA FERREIRA VINAGRE; MANUELA DE ABREU
NASCIMENTO.

HUAP, RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL.
HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATIBAIA - SP - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional dentro do ambiente
hospitalar é de suma importância. Quantificar a relação
do volume prescrito vs infundido e traçar estratégias que
melhorem o resultado deste indicador é fundamental para
a melhoria da qualidade assistencial em busca de um
desfecho favorável.Objetivo: Melhorar a efetividade da
terapêutica nutricional proposta. Métodos: Os dados foram

Introdução: Embora a Terapia Nutricional nem sempre
reverta o hipercatabolismo instalado nos pacientes, ela
permite manter o paciente em melhores condições por
mais tempo, enquanto se busca a correção da causa, com
atuação na doença básica e ou com medidas específicas.
Todos os pacientes em terapia nutricional devem ser monitorados rotineiramente seguindo protocolo estabelecido
pela equipe multidisciplinar, garantindo que o paciente
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receba a maior adequação que a terapia nutricional
possa oferecer, melhorando assim seu estado clínico e
com menor custo para instituição. Objetivos: analisar os
registros diários dos Indicadores de Qualidade em Terapia
Nutricional Enteral em um hospital universitário a partir
do mapeamento dos registros documentais da Comissão
de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral e comparar
os resultados obtidos com os encontrados na literatura
técnica e científica. Métodos: um estudo retrospectivo,
realizado em hospital universitário, envolvendo os dados
dos pacientes submetidos à terapia nutricional enteral,
por pelo menos 72 horas, internados nas enfermarias e
terapia intensiva e coletados cotidianamente pela equipe.
Neste estudo, foram analisados em prontuário os seguintes
parâmetros nos programas de atendimento realizados
entre o período de janeiro a dezembro de 2018, em
software desenvolvido: estado nutricional; idade; patologias; adequação energética das prescrições; volume
prescrito x infundido; adequação proteica das prescrições;
proteína necessária x prescrita X infundida; vias de acesso;
intercorrências como constipação, diarreia e retirada de
sonda. Critérios de inclusão: pacientes adultos, submetidos a programas de Terapia Nutricional Enteral, por pelo
menos 72 horas, internados na unidade, acompanhados
pela equipe no período avaliado. Foram excluídos do estudo
gestantes e menores de 18 anos. Os dados foram obtidos
através da análise dos prontuários médicos desses pacientes
e compilados em tabela no Excel. Resultado e Discussão:
foram, no total, 350 pacientes acompanhados pela EMTN
do hospital estudado durante o ano de 2018, sendo o mês
de maio com maior número de pacientes (13%). A maior
clientela internada foi a de idosos (68%) com a patologia
predominante a de neoplasia (41%), seguida por Alzheimer
(12%), rebaixamento do nível de consciência (7%) e AVE
(7%). A maioria desses pacientes (48%) iniciou a terapia
nutricional com eutrofia, o tempo de enteral predominante
foi de até 5 dias (41%) e 43% deles foi a óbito. Quanto
aos indicadores, foi verificado um índice de 95% para o
prescrito x infundido e 95% de adequação proteica, sendo
considerado um resultado satisfatório quando comparado
ao recomendado pela literatura.

EP504
ÍNDICE GLICÊMICO E CARGA GLICÊMICA DE PREPARAÇÕES TÍPICAS DO NORDESTE
APRESENTADORES: DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS1;
YASMIN NERES MACEDO2; LEANDRO DA SILVA DUARTE2; GUILHERME FALCÃO MENDES3.

1. UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL; 2. UNIEURO, BRASÍLIA - DF
- BRASIL; 3. UCB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.

Introdução: Um dos fatores comportamentais que mais
afetam nossa qualidade de vida é a alimentação. A maior
parte das doenças tem como base causas nutricionais,
principalmente as doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) (BAKKER; VAN ERK.; WOPEREIS, 2010).Dietas
com inadequado índice glicêmico parecem estar diretamente relacionadas ao aumento da prevalência das DCNT
(LUDWIG, 2002). Uma grande parte dos valores de índice
glicêmico e carga glicêmica dos alimentos encontram-se
hoje compilada em tabelas internacionais (ATKINSON,
2008). No entanto, devido ao limitado número de dados,
muitas vezes é difícil encontrar resultados que possam ser
relacionados ao alimento de interesse, como é o caso das
preparações típicas do Brasil (CAPRILES; GUERRA-MATIAS;
ARÊAS, 2009). Objetivo: Determinar o IG e a CG de
três preparações tipicamente nordestinas. Métodos: Foi
realizado um estudo experimental, quantitativo, descritivo e analítico. O tamanho da amostra foi por meio de
conveniência (n=10), porém considerando as recomendações da FAO/WHO Expert Consultation (1998). Para
determinação do IG e CG, foi feito uma adaptação do
protocolo da FAO/WHO Expert Consultation (1998), que
consistiu na padronização de uma porção de 50g das
preparações testadas, porém considerando um mínimo
de 25g de carboidrato glicêmico. Os voluntários foram
submetidos a jejum de 10 horas na noite anterior as coletas
e tiveram a glicemia capilar aferida nos intervalos de 0,
15, 30, 45, 60, 90, 120 minutos após o consumo do
alimento padrão e das preparações proposta, retiradas
do “Guia de Alimentos Regionais Brasileiros” do Ministério da Saúde (2015), sendo elas a tapioca com geleia
de maracujá, bolo de seriguela e pão de macaxeira. Este
trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa
do Centro Universitário Euro Americano sob o registro do
CAAE: 91363618.8.0000.5056. Resultados: As preparações tapioca com geleia de maracujá, bolo de seriguela
e pão de macaxeira apresentaram alto índice glicêmico
e carga glicêmica, conforme evidenciado nas análises
realizadas. Conclusão: Esse é um estudo pioneiro, pois
não foram encontradas na literatura, referências sobre
o índice glicêmico e a carga glicêmica de preparações
tipicamente brasileiras como a tapioca com geleia de
maracujá, bolo de seriguela e pão de macaxeira. Dessa
forma, o objetivo desse trabalho foi alcançado, pois foi
determinado o IG e a CG dessas três preparações típicas
do Nordeste, onde todas as preparações apresentaram
alto IG e alta CG.

EP505
INFLUÊNCIA DO PERFIL DE RESPONSÁVEIS PELA MANIPULAÇÃO DE FORMULAÇÕES ENTERAIS NAS CONDIÇÕES
DE HIGIENE EM DOMICÍLIO
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APRESENTADORES: LARISSA MARJORIE CLAUDINO1; CAROLINE
DE OLIVEIRA GALINDO2; RAYANE LUIZI DA COSTA3; KELLY CRISTINA UNIAT3; THAIS REGINA MEZZOMO4; CAROLINE OPOLSKI
MEDEIROS3; LIZE STANGARLIN FIORI3; MARCIA REGINA BEUX2.

1. HOSPITAL DAS NAÇÕES, ARAUCÁRIA - PR - BRASIL; 2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ., CURITIBA - PR - BRASIL; 3.
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO. SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ., CURITIBA - PR - BRASIL; 4.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ., CURITIBA
- PR - BRASIL.
Introdução: A nutrição enteral domiciliar, além de contribuir para melhor qualidade de vida, estado nutricional e
integração do paciente com sua família, também diminui o
tempo de internação e reduz os riscos de infecções hospitalares. Contudo, existem dúvidas em relação à segurança
das formulações enterais manipuladas em domicílios,
pelo risco de contaminação e condições inadequadas de
higiene. Objetivo: Verificar a influência do perfil dos responsáveis pela manipulação de formulações enterais em domicílio na higiene do ambiente e dos manipuladores. Métodos:
Foram avaliadas as condições de higiene e o perfil dos
responsáveis pela manipulação de formulações enterais
utilizadas por pacientes em domicílios de uma capital do sul
do Brasil. O número de domicílios avaliados foi determinado
pelo total de prontuários dos pacientes atendidos anualmente pelo programa de nutrição do município (n=124).
Utilizando grau de confiança de 95%, margem de erro de
5% e prevalência desconhecida de 50%, a amostra final foi
de 96 domicílios. Para avaliar o perfil dos manipuladores
foi utilizado um questionário contemplando dados demográficos, questões socioeconômicas, tempo de experiência
na manipulação de alimentos, tipo de formulação enteral
manipulada; tempo de atuação na área, realização de curso
na área de alimentação, opinião sobre os riscos dos pacientes
em contrair doenças gastrointestinais após consumo das
formulações enterais e sintomas gastrointestinais apresentados pelo paciente após consumo das formulações. Para
a avaliação das condições de higiene, foi elaborada uma
lista de avaliação baseada na legislação vigente e critérios
internacionais agrupados em sete categorias: estrutura
física; higienização do ambiente; abastecimento de água;
manipuladores de alimentos; matéria-prima, ingredientes e
embalagens; manipulação e envase e armazenamento das
formulações enterais; a qual foi aplicada in loco durante a
preparação das formulações. Para verificar a influência do
perfil dos manipuladores com as condições de higiene foi
realizada análise de variância (ANOVA) com post hoc de
Tukey, considerando diferença estatisticamente significativa

p<0,05. Resultados: Os manipuladores com maior renda
(superior a R$ 4400,00) e que tinham curso na área de
alimentação apresentaram melhores condições de higiene,
com p<0,05. Contudo, sexo, idade, escolaridade, renda,
situação profissional, tempo de atuação na manipulação de
formulações enterais, transtornos gastrointestinais apresentados pelo paciente após o consumo das fórmulas e opinião
sobre o risco do paciente contrair doenças após o consumo
das fórmulas no domicílio não apresentaram diferença significativa com a adequação geral de higiene do ambiente e dos
manipuladores. Conclusão: Renda mensal e realização de
curso na área de alimentação foram as características demográficas que influenciaram significativamente no percentual
de adequação das condições de higiene.

EP506
INSPEÇÃO INTERNA DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
EM UM HOSPITAL GERAL DO RIO GRANDE DO SUL
APRESENTADORES: TATIANA PACHECO RODRIGUES1; NATÁLIA
CEOLIN1; LETÍCIA TIBOLA1; SIMONE ARAÚJO1; MARIA CRISTINA
ZANCHIM2.

1. HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL;
2. UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO - RS - BRASIL.
Introdução: O monitoramento dos pacientes em terapia
nutricional enteral (TNE) deve ser considerado como rotina
das Equipes de Nutrição e Equipes Multiprofissionais de
Terapia Nutricional (EMTNs) dos hospitais de alta complexidade. Conforme a RDC 63 de 2000, auditorias internas
devem ser realizadas periodicamente a fim de verificação
das boas práticas e implantação de ações corretivas necessárias para o aprimoramento da qualidade da TNE. Dessa
forma, baseado nesta Resolução, a EMTN elaborou um
roteiro de inspeção interna relacionada à TNE. Objetivo:
Analisar as práticas relacionadas à administração da TNE,
mediante aplicação de roteiro de inspeção interna em
um hospital geral do Rio Grande do Sul. Métodos: Esta
pesquisa consiste em um estudo do tipo transversal e descritivo, realizado de janeiro a junho de 2019. A aplicação
do roteiro de inspeção interna acontece mensalmente, nos
primeiros 15 dias de cada mês com todos os pacientes internados adultos e idosos que estejam em uso de TNE. Dentre
as questões abordadas neste roteiro estão: se o paciente
encontra-se com cabeceira elevada durante a administração
da dieta enteral; se há horário de instalação da mesma no
rótulo do frasco; se foi instalada no horário previsto; se
apresenta boas condições de uso e está dentro do prazo
de validade (considera-se com prazo de validade as 24
horas de conexão a partir do horário de instalação); se a
fixação da sonda nasoenteral está limpa e bem aderida na
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narina do paciente e se o mesmo está apresentando alguma
intolerância gastrointestinal. Os dados foram digitados e
analisados por meio de estatística descritiva. Resultados:
Foram aplicados no total 521 roteiros de inspeção interna.
Quanto à posição da cabeceira, observou-se que 95%
estavam elevadas (30º a 45º) no momento da aplicação.
Apresentavam horários de instalação anotados pela enfermagem nos rótulos dos frascos das dietas enterais 81%,
sendo que destes, as mesmas foram instaladas no horário
previsto (com tolerância de 30 minutos) apenas em 43%
dos casos. Em 99% identificou-se que a dieta apresentava
boas condições de uso e estava dentro do prazo de validade. Quanto às fixações da sonda, 81% estavam limpas
e bem aderidas nas narinas dos pacientes. Referente
aos sintomas gastrointestinais, observou-se presença em
26% dos pacientes, com prevalência para diarreia em
52% destes, seguido de constipação (30%), vômito (7%),
distensão abdominal (7%) e outros (4%). Discussão: Já
são concretos os benefícios de uma TNE adequada, porém
podem aparecer complicações associadas. A partir desta
análise, observa-se a importância de realizar roteiros de
inspeção interna, visto que dadas as não conformidades
identificadas, os profissionais envolvidos devem realizar
intervenções imediatas com objetivo de melhoria contínua
do processo. Além disso, indicadores de qualidade das não
conformidades principais devem ser implementados pela
EMTN com intenção de medir a efetividade do processo e
intervir de forma adequada.

EP507
MANEJO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM
PACIENTES IDOSOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE
CUIABÁ-MT
APRESENTADORES: SUZANA SOUZA ARANTES FERREIRA1; PAULA
PEXE ALVES MACHADO2; AMANDA LENEN SANTOS ESCOBAR3;
GABRIELA MASSON DE SOUZA3; THAIANI ALVES DA COSTA4.

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG, VÁRZEA
GRANDE - MT - BRASIL; 2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA
GRANDE - UNIAVG, VÁRZEA GRANDE - MT - BRASIL; 3. UNIVAG,
VÁRZEA GRANDE - MT - BRASIL; 4. UNIVAG, CUIABÁ - MT - BRASIL.
Introdução: Os idosos constituem um grupo de risco de
desnutrição devido a uma série de mudanças fisiológicas,
sociais, econômicas e psicológicas relacionadas com o
processo de envelhecimento. Uma das síndromes principais
é a sarcopenia, pois é caracterizada pela perda progressiva
e generalizada de massa muscular e força, em consequência
do envelhecimento. A Terapia Nutricional Enteral (TNE) é a
peça fundamental nos cuidados dispensados aos pacientes,

indicada em estado agudo e crônico quando não consegue
atingir suas necessidades nutricionais por via oral. Objetivo:
Avaliar adequação de calorias e proteínas via terapia nutricional enteral em pacientes idosos sarcopênicos internados
em hospital público de Cuiabá-MT. Materiais e Métodos:
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa que foi realizado no hospital público de Cuiabá – MT. A
população de estudo é composta por idosos hospitalizados
com uso de nutrição enteral. Resultados: Foram avaliados 20
pacientes idosos de quatro enfermarias, sendo que 55% eram
do sexo masculino e 45% do sexo feminino. A idade média
foi de 69 anos variando de 60-86 anos. A partir dos dados
obtidos pela classificação do OPAS., 2002, a maioria dos
participantes deste estudo encontraram-se com baixo peso
(55%). Os diagnósticos mais prevalentes foram AVE (45%)
e TCE (15%), entre outras patologias menos prevalentes.
A média das necessidades energéticas prescritas para os
pacientes nesta pesquisa foi de 1674 kcal/dia ou 28 kcal/
kg/dia. Contudo, a quantidade energética infundida foi de
1303 kcal/dia ou 22 kcal/kg/dia, apresentando déficit considerável de 371 kcal/dia. A relação da média da necessidade
proteica prescrita encontrada foi de 79,5 g/ptn/dia ou 1,3
g/ptn/kg. Sendo que a necessidade proteica infundida foi de
54 g/ptn/dia ou 0,9 g/ptn/kg, a diferença da quantidade
de proteína prescritas versus infundida equivale a 25,5 g/
ptn/dia. O estudo também abrange outro parâmetro de
avaliação, o SARC-F, contendo 90% de pacientes com risco
de sarcopenia e 10% sem risco. Os resultados da MAN,
95% dos pacientes apresentaram diagnóstico de desnutrição,
5% risco nutricional e nenhum paciente (0%) encontrava-se
com estado nutricional dentro da normalidade. Nenhum dos
pacientes avaliados, tiveram a constipação instalada. Referente as complicações gastrintestinais, 15% dos pacientes
apresentaram êmese. A incidência de diarreia nos pacientes
com TNE foi de 30%. Devido a diminuição da proteína infundida juntamente com o tempo de permanência prolongada
no hospital tendo como contingência lesão por pressão em
30% dos pacientes pesquisados. Conclusão: As complicações
inerentes a infusão da terapia nutricional enteral se mostraram
aumentadas pela diarreia e úlcera por pressão. Encontrou-se
uma inadequação entre a quantidade prescrita versus infundida quando comparados com valores de referências.

EP508
MONITORAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM
PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE (MG)
APRESENTADORES: STEPHANIE ROSA DE CARVALHO; THAILA
ROMANELLI MOKARZEL DE MELLO; YOLANDA CRISTINA FRANCO
OLIVEIRA; LIVIA SILVA TIBURZIO MOREIRA; GILSON DONIZETTE
DA SILVA SANTOS.
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO, POUSO ALEGRE - MG
- BRASIL.
Introdução: A Terapia Nutricional Enteral (TNE) faz-se
necessária e vital como estratégia terapêutica em pacientes
hospitalizados a fim de prevenir, interromper ou reverter
a desnutrição, além de influir na evolução clínica, tempo
de internação e custos com a saúde. Dessa forma, o
monitoramento da qualidade da TNE é fundamental para
a identificação de não conformidades relacionadas às
metas nutricionais e à oferta de nutrientes, proporcionando
melhorias no cuidado do paciente. Objetivos: Monitorar a
TNE em pacientes internados quanto ao alcance da meta
calórica e proteica em 72 horas e à adequação dos volumes
prescritos e infundidos, como indicadores de qualidade
assistencial. Métodos: Trata-se de estudo de caráter retrospectivo e observacional, realizado em pacientes adultos
e idosos internados em um hospital público e privado no
município de Pouso Alegre – MG, em suporte nutricional
enteral parcial ou exclusivo, internados nas unidades de
terapia intensiva e enfermarias, no período de maio a
julho de 2019. A coleta de dados foi realizada a partir
do programa de gestão hospitalar Danone Total Care.
As variáveis categóricas foram descritas por meio de suas
frequências absolutas (n) e relativas (%). Resultados: Foram
avaliados 258 pacientes, sendo 128 do sexo masculino
(49,6%) e 130 do sexo feminino (50,4%). A maioria dos
pacientes tinha idade igual ou superior a 60 anos (79,1%)
e estava internada nas enfermarias (65,9%). O aporte pleno
no tempo esperado de 72 horas não foi atingido em 38,5%
dos casos, tendo como principais causas a não atualização
do volume infundido pela equipe de enfermagem (22%),
necessidade de evolução gradativa da dieta enteral (18%)
e diarreia (16%). Em relação aos volumes prescritos e
infundidos, foi encontrada adequação de 95,12% para
calorias e 95,14% para proteínas. Nos casos em que não
houve adequação dos volumes prescritos e infundidos, as
principais justificativas foram a não atualização do volume
infundido pela equipe de enfermagem (42%), alteração do
volume pela enfermagem (30%) e pausa não planejada na
dieta (5%). Conclusão: O estudo evidenciou que o aporte
nutricional pleno em 72 horas não é atingido, na maioria
das vezes, por influência das equipes de enfermagem e
complicações gastrointestinais. A prevalência de adequação
entre os volumes prescritos e infundidos apresentou-se alta,
contrariando o evidenciado na literatura; contudo, foram
encontradas inadequações na prescrição e oferta da TNE,
causadas principalmente por influência da enfermagem.
Dessa forma, os resultados encontrados permitiram a
identificação dos pontos a serem melhorados e o desenvolvimento de ações preventivas e corretivas para otimizar
o sucesso da TNE.

EP509
PLANEJAMENTO FÍSICO FUNCIONAL DE DUAS UNIDADES
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UANS): ASPECTOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
APRESENTADORES: POLLYANNA AYUB FERREIRA DE RESENDE;
SARA CARNEIRO FERREIRA MEDEIROS; MARIA CLÁUDIA DA SILVA;
DANIELA DE ARAÚJO MEDEIROS DIAS; JANAÍNA SARMENTO VILELA.

UNICEUB, BRASÍLIA - DF - BRASIL.
O presente estudo trata do tema da saúde do manipulador
avaliando possíveis impactos, oriundos da ausência de um
planejamento físico-funcional em duas Unidades de Alimentação e Nutrição – UANs de Brasília/DF, sendo estas uma
unidade comercial e a outra uma unidade institucional. O
tipo de estudo foi um estudo de caso, passando por uma
abordagem qualitativa e quantitativa. Métodos: Participaram da amostra um total de 26 funcionários (sendo 12 da
unidade institucional e 14 da comercial), além de 1 gerente de
produção de cada unidade. Foram aplicados três instrumentos
de pesquisa, sendo: um questionário ao gerente de produção,
para avaliar os possíveis impactos físico-funcionais sobre a
produtividade do estabelecimento e verificar a existência de
queixas, por parte dos funcionários, relativas às condições
de trabalho; um questionário aos funcionários, para avaliar
sua percepção quanto a possíveis causas de adoecimento,
acidentes e absenteísmo relacionados ao ambiente de
trabalho, além de aspectos de bem-estar; e um check liste,
buscando avaliar aspectos tais como ergonomia, manutenção
de equipamentos e segurança do manipulador. Resultados:
Alguns dos resultados encontrados, a partir das respostas apresentadas pelos gerentes de produção, apontam para um baixo
índice de afastamento de funcionários por atestados médicos,
não gerando a necessidades, segundo eles, de contratação de
substitutos, com consequente ausência de impactos financeiros
ou sobre a produtividade. Já alguns dos dados coletados junto
aos funcionários revelam que, na unidade institucional 25%
(n=3) relataram já ter sofrido algum tipo de acidente e na
unidade comercial 7% (n=1). Os funcionários apresentaram,
ainda, queixas relacionadas à iluminação do ambiente, sendo
25% (n=3) na unidade institucional e 21% (n=3), da unidade
comercial. Quando questionados se as queixas sobre as
condições de trabalho foram apresentadas aos superiores,
apenas 17% (n=2) dos funcionários da unidade institucional
e 14% (n=2) da unidade comercial responderam que sim.
Na aplicação do check liste observou-se que houve maior
conformidade na unidade comercial que na institucional,
quanto aos itens verificados. Como principal conclusão da
pesquisa destaca-se que, nas unidades estudadas, não houve
impacto financeiro pela ausência de funcionários, devido à
não contratação de substitutos. A produtividade também não
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sofreu impacto, fato atribuído a uma eventual sobrecarga para
os funcionários presentes.

EP510
PRESENÇA DE CARBOIDRATOS DE CADEIA CURTA POBREMENTE ABSORVIDOS (FODMAP) EM PREPARAÇÕES ENTERAIS CASEIRA E MISTA USADAS NA NUTRIÇÃO ENTERAL
DOMICILIAR
APRESENTADORES: RAPHAELA PIAZZA DA CRUZ DE CARVALHO;
EMILAINE FERREIRA DOS SANTOS; THAIS REGINA MEZZOMO;
LIZE STANGARLIN FIORI; DAYANE CRISTINA DUDA BITTENCOURT;
MARIA ELIANA MADALOZZO SCHIEFERDECKER.

apresentam FODMAP. Este dado demonstra a qualidade da
nutrição enteral, em relação a presenças desses carboidratos,
ofertada em domicílio, subsidiando a prática profissional em
função do bem-estar do paciente.

EP511
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE DIETAS ENTERAIS
MANIPULADAS EM DOMICÍLIOS
APRESENTADORES: KELLY CRISTINA UNIAT1; RAYANE LUIZI DA
COSTA2; LIZE STANGARLIN FIORI2.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), CURITIBA - PR BRASIL.

1. COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS-UFPR, CURITIBA - PR BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR
- BRASIL.

Introdução: A terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) é
uma alternativa interessante para indivíduos que não atingem
suas necessidades nutricionais via oral. Contudo, desconfortos
gastrointestinais são comumente encontrados nesta população.
Estas complicações são atribuídas a várias causas, dentre elas
pesquisas apontam a presença de Carboidratos de Cadeia
Curta Pobremente Absorvidos (FODMAP) em preparações
enterais manipuladas no domicílio (caseira e mista). Objetivos:
Identificar a presença de Carboidratos de Cadeia Curta Pobremente Absorvidos (FODMAP) em preparações enterais, caseira
e mista, manipuladas no domicílio. Métodos: Estudo transversal, de caráter retrospectivo, observacional, com análise
quantitativa dos dados. Foram incluídos no estudo dados da
nutrição enteral ofertadas em preparações caseiras ou mistas
(alimentos e comercial) de 84 pacientes em NED avaliados e
acompanhados por nutricionistas do sistema público de saúde
de Curitiba, Paraná. As receitas das preparações administradas
na sonda dos pacientes foram classificadas em relação ao teor
de FODMAP, como baixo, moderado ou alto, com o auxílio
do programa Diet Box® e do aplicativo disponibilizado pela
Monash University, para sistema Android The Monash Uni Low
FODMAP Diet (MONASH UNIVERSITY, 2013). O percentual
de baixo, moderado ou alto teor de FODMAP foi calculado
com base na variedade de alimentos fornecidos nas dietas.
Os resultados foram descritos por meio de distribuição de
frequência simples, média e desvio padrão e compilados no
programa Microsoft Excel®. Resultados: Foram analisadas a
NED de 84 pacientes que recebiam nutrição enteral, caseira
(15 pacientes) e mista (69 pacientes). Das preparações de NED
analisadas totalizou-se 138 alimentos diferentes, dos quais 103
(74,6%) constavam no aplicativo. Observou-se que 38,8% dos
alimentos utilizados nas preparações apresentaram alta teor
de FODMAP, 11,7% teor intermediário e 49,5% dos alimentos
não apresentam FODMAP. Discussão: A metade dos alimentos
utilizados em preparações caseira ou mista para a NED não

Introdução: A terapia nutricional enteral domiciliar assume
papel importante na manutenção da qualidade de vida e
sustentação do Direito Humano a Alimentação Adequada,
além de prover a estabilização ou leve à melhora da
qualidade de vida do paciente. Devido ao alto custo das
dietas enterais industrializadas, o cuidador do paciente
opta pela dieta enteral artesanal, comum nos países em
desenvolvimento, como o Brasil. Estudos demonstram que
o preparo das dietas enterais manipuladas com alimentos
convencionais apresentou boa reprodutibilidade e baixo
custo. Durante a manipulação das fórmulas de TND existe
um alto risco de contaminação, já que sua formulação é um
excelente meio de cultura para microrganismos, que podem
ser possíveis focos de infecção e agravo do quadro de saúde
do paciente. Entretanto, há inúmeros questionamentos na
literatura cientifica em relação à qualidade desses produtos,
no que se refere a sua qualidade microbiológica. Objetivo:
O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade microbiológica de dietas enterais manipuladas com alimentos convencionais em domicílios. Métodos: O estudo foi realizado no
período de maio a agosto de 2017, com 15 amostras de
dietas enterais manipuladas com alimentos convencionais
de pacientes em Terapia Nutricional Enteral Domiciliar.
Analisou-se em cada amostra a presença de aeróbios
mesófilos, pelo método de superfície, a qual foram inoculadas 0,1 ml da amostra com as subsequentes diluições
em placas de Petri contendo Agar padrão (PCA). As placas
foram incubadas a 35ºC por 24-48 horas. O resultado foi
expresso em UFC/g considerando a diluição selecionada.
Os resultados serão comparados com os padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC nº63/2000. Resultados:
Constatou-se que 2 amostras apresentaram contagem de
10³ UFC/g; 2 amostras na 104 UFC/g; 4 amostras na 105
UFC/g e 7 amostras na 106 UFC/g, ou seja, 100% das
amostras (n=15) apresentaram formação de colônias em
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no mínimo uma das diluições presentes. Discussão: O
estudo de Medina et al,2008 encontraram também nas
amostras de dietas enterais manipuladas de pacientes
atendidos por um serviço de assistência domiciliar alto
nível de contaminação por bactérias aeróbias mesófilas
(104 a 109 UFC/mL). Tal resultado pode estar associado
ao aumento de DTAs e gastroenterites e isso ocorre em
indivíduos com doenças crônicas pré-estabelecidas e mais
fragilizados o que pode causar infecções que estão diretamente associadas à elevação de custos assistenciais e
morbimortalidade, uma vez que estes pacientes estão com
imunodepressão. A maioria das dietas enterais manipuladas
com alimentos convencionais apresentam contagem de
microrganismos aeróbios mesófilos acima dos parâmetros
estabelecidos pela legislação vigente de terapia nutricional
domiciliar, que é de até 10³ UFC/g, o que indica possíveis
falhas na qualidade sanitária, mas não sabendo a fonte
inicial de contaminação.

EP512
RESULTADOS DO USO DE PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS NA CESSAÇÃO DA DIARREIA DE PACIENTES EM
NUTRIÇÃO ENTERAL.
APRESENTADORES: MAYARA GRITTEM DE OLIVEIRA1; IVONE
MAYUMI IKEDA MORIMOTO 1; JANAINA BACH NASLOWSKI
POCIDONI2; MAGDA ROSA RAMOS DA CRUZ 1; LUDIMILLA
MENDONÇA2; CAMILA WERNER ENGELHARDT2; JAQUELINE
NAOMI FUJIMURA2.

1. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR,
CURITIBA - PR - BRASIL; 2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU,
CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A diarreia é uma das intercorrências frequentes
em pacientes hospitalizados recebendo nutrição enteral
(NE). Recursos nutricionais como probióticos e simbióticos
são utilizados pelos profissionais de nutrição, porém, há
pouca concordância em qual/is produtos utilizar nestes
casos. O objetivo deste estudo foi analisar qual o produto
cessa a diarreia em menor tempo nestes pacientes. Métodos:
Estudo de caráter retrospectivo, analítico, com abordagem
quantitativa. Os dados de sexo, idade, comprometimento
sistêmico, Índice de Massa Corporal, presença ou não de
sepse e do uso de antibióticos, tempo para cessação da
diarreia segundo o tipo de módulo terapêutico e suas associações, foram coletados dos prontuários e de banco de
dados do Serviço de Nutrição Clínica correspondentes aos
pacientes hospitalizados em nutrição enteral que apresentaram diarreia durante o internamento. Os indivíduos que
receberam uma única combinação de módulos do início até
a cessação da diarreia foram denominados grupo terapia
única (GTU) e os que receberam diferentes combinações

ao longo do tempo de diarreia constituíram o grupo terapia
mista (GTM). A análise estatística foi realizada utilizando-se
o software SPSS®, por meio de ANOVA, sendo considerados
de significância estatística, valores de p <0,05. Resultados:
Dentre os 152 pacientes selecionados, houve predominância
da faixa etária menor de 65 anos (60,5%), distribuindo-se
de maneira semelhante entre gêneros. O comprometimento
sistêmico mais frequente foi o traumatismo (35,5%), 48,7%
apresentaram sepse. Quanto ao estado nutricional, 81,1%
tinham excesso de peso. Pacientes do GTM (45,4%,n=69)
apresentaram média de dias de diarreia significativamente
maior (p= 0,000) que o GTU (54,6%,n=83). Analisando o
GTU que produziu resultados em menor tempo, observou-se
como esquema que proporcionou cessação da diarreia em
menor tempo sendo o simbiótico (0,5 ±0,75), seguido do
probiótico (0,75 ±1,32). Segundo idade, estado nutricional,
presença ou não de sepse e uso de antibióticos, verificouse que para indivíduos em excesso de peso, o simbiótico
foi mais eficaz do que o probiótico (p=0,049) e do que a
mistura destes dois módulos (0,042), porém, o probiótico
puro foi mais efetivo do que a associação com a glutamina
(p=0,05). Para outras características, não houve diferenças
significativas. Não houve possibilidade de comparação
dentre os que utilizaram e não utilizaram antibióticos, pois
apenas um paciente não recebeu durante o internamento
demonstrando assim, a associação entre antibioticoterapia
e diarreia. Conclusão: Neste estudo, houve menor tempo
para cessação da diarreia em pacientes recebendo NE que
utilizaram terapia única do início ao fim do tratamento apontando maior efetividade do módulo de simbiótico como terapêutica inicial. Estudos de intervenção terapêutica devem ser
realizados para confirmação da eficácia para cada situação.

EP513
SUPLEMENTAÇÃO ORAL ESPECIALIZADA NA CICATRIZAÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM AMBIENTE DOMICILIAR: RELATO DE 2 CASOS.
APRESENTADORES: GABRIELLA QUEIROZ DERESTE GONÇALVES;
HELOISA AMARAL GASPAR GONÇALVES; KATUCHA MAIA AYRES
MARIA; CLAUDIO FLAUZINO DE OLIVEIRA.

HOME DOCTOR - ASSISTENCIA DOMICILIAR, SÃO PAULO - SP BRASIL.
Introdução: O tratamento de lesão por pressão (LPP) é
assunto de grande relevância para atenção domiciliar
(AD), que rotineiramente é responsável pela continuidade
do tratamento de lesões desenvolvidas em ambiente hospitalar e que geram impacto social e econômico. A terapia
nutricional especializada com aporte proteico contendo
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aminoácidos específicos como arginina e prolina, além de
diferenciado aporte calórico, de zinco, selênio e vitaminas
vem sendo proposto com este objetivo, porém o seu uso em
domicílio é pouco estudado. Objetivos: Avaliar os efeitos
de uma suplementação oral especializada em ambiente
domiciliar com fórmula modificada contendo prolina
(Novasource Proline®) no processo cicatricial de 2 pacientes
com lesão por pressão refratárias ao tratamento habitual.
Métodos: Dois pacientes com feridas crônicas refratárias
foram selecionados. Ambos receberam 200ml 2x/dia de
fórmula modificada para nutrição enteral e oral 1,4 Kcal/ml
(Novasource Proline®) por 90 dias e foram acompanhados
semanalmente durante este período, com documentação
fotográfica da lesão. Resultados: Paciente 1, J.C.S, 35
anos, feminino, com diagnóstico de Tetraplegia + bexiga
neurogênica, LPP sacral há 2 anos refratária ao tratamento.
No início do estudo apresentava lesão em estágio IV
medindo 1,5x1,5cm de extensão e 1,8cm de profundidade,
bordas lisas e regulares com tecido de granulação ao leito
da lesão, recebendo suplemento nutricional hipercalórico
e hiperproteico 200 ml 2x/dia + modulo proteico 20g 2x/
dia via oral totalizando em média 58 g/Kg de proteína ao
dia. Foi realizada a substituição deste suplemento pela
formula modificada durante o período do estudo. Paciente
2, O.S.T, 80 anos, feminino, com diagnóstico de doença de
Alzheimer avançada com alimentação enteral por gastrostomia. LPP há 4 anos de difícil cicatrização, em estágio III
medindo 5 X 1 cm de diâmetro e 5,5 cm de profundidade,
com túnel lateralizado de 5 cm com bordas preservadas
e regulares, com 95% do tecido de granulação e 5% de
necrose de liquefação bem aderida ao leito, exsudato
sanguinolento, com odor fétido, recebendo dieta por via
enteral industrializada hipercalórica e normoproteica no
volume de 800 ml/dia, totalizando 55 g/Kg de proteína
ao dia. Foi complementada a dieta enteral com a formula
modificada durante o período do estudo. No período de
estudo observou-se evolução favorável em ambos os casos.
A lesão da paciente 1 apresentou cicatrização completa. A
lesão da paciente 2 apresentou melhora na borda e profundidade da lesão, com extensão 5X1 cm e profundidade 5,5
cm no início e extensão de 4x1cm, profundidade de 4cm
com exsudato moderado translúcido e sem odor ao termino
do estudo. Não existiram efeitos adversos ou intolerância
durante o uso do suplemento oral. Conclusão: O uso de
fórmula nutricional especializada parece ser uma opção
como adjuvante no tratamento de feridas crônicas, com
uma evolução mais rápida e favorável quando comparado
com uma fórmula não especializada.

EP514
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL ADJUVANTE PARA
PACIENTES ADULTOS DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA

APRESENTADORES: ANA CRISTINA MATIOSKI1; MATEUS GUGEL
DA SILVA2; MARCO ANTONIO GONÇALVES CASSOU1.

1. HOSPITAL NOVACLÍNICA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL;
2. CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL,
CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A indicação de terapia nutricional parenteral
(TNP) ocorre principalmente na impossibilidade do uso do
trato gastrointestinal (TGI), mas também deve ser considerada
como adjuvante da nutrição oral e enteral, com o objetivo
de alcançar as necessidades nutricionais, proporcionando
manutenção e/ou recuperação do estado nutricional de
pacientes internados. Objetivos: Avaliar o uso de TNP
complementar e sua contribuição no alcance das metas
calorica e proteica para pacientes adultos. Métodos: Foram
avaliados retrospectivamente, 17 pacientes adultos em
TNP associada às terapias nutricionais oral e/ou enteral,
internados em um hospital privado, no período de Janeiro
de 2019 a Julho de 2019, considerando via de acesso
para TNP, indicação, tempo de permanência, alcance das
necessidades calorica e proteica com as terapias nutricionais
associadas. Resultados: Dos 17 pacientes acompanhados,
59% (n=10) eram do gênero feminino e 41% (n=7) do
gênero masculino, cuja média de idade foi de 71 anos para
ambos os gêneros. O tempo médio de internação foi de
17 dias, enquanto o tempo de permanência em TNP foi de
10 dias, em média. Entre as indicações clínicas para TNP,
cerca de 53% dos pacientes (n=9) apresentavam desnutrição instalada ou em curso, e 47% (n=8) dos pacientes
apresentaram comprometimento do uso do TGI. O acesso
por via periférica foi o mais prevalente com 94% (n=16) da
população analisada, e destes, 37% (n=6) migraram para
TNP via acesso venoso central durante a internação; 6%
(n=1) iniciaram TNP via acesso central após indicação de
suporte nutricional parenteral. Cerca de 59% (n=10) dos
pacientes acompanhados, mantiveram alimentação por via
oral associada à TNP, enquanto 35% (n=6) da amostra,
seguiram em suporte nutricional enteral com TNP adjuvante,
e apenas 6% (n=1), manteve dieta oral em baixa quantidade,
associada à nutrição enteral, além de TNP adjuvante. Ao
avaliar a média de alcance das necessidades nutricionais no
grupo analisado, quando considerada a associação da TNP
adjuvante, a oferta energética atingiu em média 86%, e a
oferta proteica foi alcançada em sua plenitude. Quanto ao
desfecho clínico, 71% (n=12) progrediram para alta hospitalar e 29% (n=5) evoluíram a óbito durante a internação.
Discussão: O uso da TNP adjuvante favorece o alcance das
necessidades nutricionais, contribuindo para redução dos
déficits energético e proteico, quando verificadas situações
de dificuldade para uso pleno da via digestiva. No entanto,
a análise dos dados aqui levantados, nos leva a perceber

BRASPEN J 2019; 34 (Supl 4):1-308

306

Resumos do XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição Parental e Enteral/2019

que a oferta proteica através de soluções parenterais, pode
estar em desalinho com a oferta energética, podendo levar
a erros na condução da terapia nutricional. Assim, o monitoramento diário e avaliação criteriosa de pacientes em risco
nutricional, favorecem as indicações e controle da TNP, minimizando efeitos adversos e talvez, asseverando diminuição
da morbidade e mortalidade.

EP515
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM PACIENTES DE
UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA: UMA DISCUSSÃO SOBRE
AS INDICAÇÕES E USO EM PACIENTES ADULTOS
APRESENTADORES: ANA CRISTINA MATIOSKI1; MATEUS GUGEL
DA SILVA2; MARCO ANTONIO GONÇALVES CASSOU1.

1. HOSPITAL NOVACLÍNICA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL;
2. CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL,
CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional parenteral (TNP) está
indicada principalmente na impossibilidade do uso do trato
gastrointestinal (TGI), no entanto, pode ser indicada como
forma complementar no alcance diário das necessidades
nutricionais, quando associada à nutrição enteral e/ou
oral. Objetivos: Avaliar o uso de TNP, suas indicações e
contribuição no alcance das metas calorica e proteica para
pacientes adultos. Métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 31 pacientes adultos em TNP, internados em um
hospital privado, no período de Janeiro de 2019 a Julho
de 2019, considerando via de acesso, indicação, tempo
de permanência e alcance das necessidades calorica e
proteica. Resultados: Dos 31 pacientes acompanhados,
61% (n=19) eram do gênero feminino e 39% (n=12) do
gênero masculino, cuja média de idade foi de 68 anos para
ambos os gêneros. O tempo médio de internação hospitalar
foi de 12 dias, enquanto o tempo de permanência em TNP
foi de 6,8 dias, em média. Entre as indicações clínicas para
TNP, cerca de 61% dos pacientes (n=19) apresentaram
comprometimento do uso do TGI (mucosite n=2, colectomia/
enterectomia n=3, sangramento em TGI n=5, vômitos n=3,
pancreatite n=2 e dor abdominal n=2), 32% (n=10) receberam TNP em virtude de desnutrição instalada ou em curso,
e 6% (n=2) receberam TNP após rebaixamento do nível de
consciência. O acesso por via periférica foi o mais prevalente
com 74% (n=23) da população analisada, e destes, 30%
(n=7) migraram para TNP via acesso venoso central durante
a internação, sendo que apenas um paciente (3%) iniciou TNP
por acesso central após avaliação da franca necessidade.
Da população em uso de nutrição parenteral, 45% (n=14)
receberam TNP como via exclusiva para nutrição e nestes, a

média de alcance das necessidades energéticas foi de 39%
e 75% das necessidades proteicas. Já o grupo que recebeu
TNP de forma complementar (n=17 / 55%), o alcance das
necessidades energéticas através da formulação parenteral
foi de 53%, além de 94% das necessidades proteicas. Quanto
ao desfecho clínico, 77% (n=24) progrediram para alta
hospitalar, tendo os demais (n=7 / 23%) evoluído a óbito
durante a internação. Destes últimos, a média de alcance das
necessidades caloricas foi de 60% e 93% das necessidades
proteicas. Discussão: No grupo que utilizou a TNP de forma
complementar, a média de alcance das necessidades nutricionais foi superior ao grupo com TNP exclusiva, o que pode
estar associado aos escores de gravidade ou pelas complicações na história evolutiva de cada situação, comprometendo
a utilização da via digestiva. Neste estudo, a indicação para
TNP foi prevalente em pacientes com comprometimento do
TGI, indo de encontro às principais indicações trazidas pela
literatura. Verificamos ainda, que o índice de melhora foi de
77%, superior ao índice de óbitos, permitindo considerar a
ideia de que diminuir os déficits nutricionais pode contribuir
para desfechos clínicos mais positivos.

EP516
TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM PACIENTES DE
UTI
APRESENTADORES: ANA CRISTINA MATIOSKI1; MATEUS GUGEL
DA SILVA2; MARCO ANTONIO GONÇALVES CASSOU1.

1. HOSPITAL NOVACLÍNICA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL;
2. CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL,
CURITIBA - PR - BRASIL.
Introdução: A terapia nutricional parenteral (TNP) está
indicada principalmente na impossibilidade do uso do trato
gastrointestinal (TGI), no entanto, considerando as dificuldades de alcance das necessidades calorica e proteica em
pacientes críticos, o uso de TNP complementar pode ser uma
alternativa viável para minimizar déficits nutricionais. Objetivos: Avaliar o uso de TNP em uma UTI, suas indicações e
contribuição no alcance das metas calórica e proteica para
pacientes críticos. Métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 14 pacientes adultos em TNP, internados na UTI de
um hospital privado, no período de Janeiro de 2019 a Junho
de 2019, considerando via de acesso, indicação, tempo de
permanência e alcance das necessidades calorica e proteica.
Resultados: Dos 14 pacientes acompanhados, 71% (n=10)
eram do gênero feminino e 29% (n=04) do gênero masculino, cuja média de idade foi de 69,8 anos para ambos os
gêneros. O tempo médio de internação em UTI foi de 9 dias,
enquanto o tempo de permanência em TNP foi de 04 dias,
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em média. Entre as indicações clínicas para TNP, cerca de
64% dos pacientes (n=9) apresentaram comprometimento
do uso do TGI (mucosite n=2, colectomia n=2, sangramento
em TGI n=3, vômitos n=2), e 36% (n=5) receberam TNP
complementar considerando a dificuldade de alcance das
necessidades nutricionais pela via digestiva. O acesso por via
periférica foi o mais prevalente com 86% (n=12) da população analisada, e destes, 17% (n=2) migraram para TNP via
acesso venoso central durante a internação. Dos pacientes
que receberam TNP como via exclusiva para nutrição (50%
da população, n=7), o alcance das necessidades energéticas
foi de 57% e 86% das necessidades proteicas. Já o grupo
que recebeu TNP de forma complementar, o alcance das
necessidades energéticas através da formulação parenteral

foi de 52%, além de 89% das necessidades proteicas. Quanto
ao desfecho clínico, 57% (n=8) progrediram para alta da
UTI, tendo os demais evoluído a óbito durante a internação.
Destes últimos, a média de alcance das necessidades
calóricas foi de 59% e 86% das necessidades proteicas.
Discussão: Apesar de patologias de diversas etiologias, os
escores de gravidade eram semelhantes, ou pela evolução
das doenças ou pelas complicações na história evolutiva de
cada situação, permitindo considerar os escores com grande
aproximação nos casos levantados. Em nosso pequeno
estudo, o índice de melhora foi de 57%, superior ao índice
de óbitos, permitindo asseverar a ideia de que a melhor
nutrição pode ter contribuído para os desfechos favoráveis.
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