
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE PERCEPÇÃO DE IMAGEM CORPORAL, ESTADO NUTRICIONAL E 

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE. 

Autores: Cassio Felipe de Souza Castro, Raquel Machado Schincaglia, Lorena Cristina Curado 

Lopes, Xisto Sena Passos. 

Introdução – A hemodiálise é tratamento fundamental à sobrevida para o paciente renal 

crônico, mas por outro lado traz prejuízos psicossociais e físicos, como as modificações 

corporais. Tais alterações estão associadas ao comprometimento emocional dessa população 

visto que, a imposição do corpo perfeito é comum na sociedade, principalmente através das 

mídias sociais. Objetivo – Investigar a associação da percepção da imagem corporal (PIC) de 

pacientes hemodialíticos com o estado nutricional (EN) e a qualidade de vida (QV). Métodos – 

Trata-se de um estudo transversal realizado com pacientes de ambos os sexos, com idade de 

20 a 79 anos de dois centros de hemodiálise da cidade de Goiânia-GO. O mesmo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, pelo protocolo 1.007.104/2015 e todos 

os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os indivíduos 

foram investigados quanto ao sexo, idade, cor autorreferida, se residia com companheiro, grau 

de escolaridade e classe econômica segundo a ABEP (2012). O EN, a imagem corporal (IC) e a 

QV foram verificadas pelo índice de massa corporal (IMC) (1842), escala de Stunkard (1983) e 

o Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL), (DUARTE, 2003), respectivamente. Foram 

utilizados os testes: qui-quadrado para verificar a associação entre a PIC e EN; e o teste de t 

ou equivalente não paramétrico para verificar as diferenças de médias de QV frente ao IMC e 

PIC. Para todos os procedimentos de análise foi adotado o nível de significância de 5% 

(p<0,05). A análise estatística foi feita no STATA® 12.0. Resultados - A amostra de 67 

indivíduos tinha idade média de 53±11,84 anos, sendo a maioria homens, raça não branca, 

com presença de cônjuge, ensino médio incompleto ou menos e pertencente às classes 

econômicas A e B. O número de indivíduos insatisfeitos com a IC foi de 37,42% e o índice de 

excesso de peso foi alto na amostra (50,75%) em detrimento ao déficit ponderal (7,46%). Em 

relação à QV, a dimensão Situação de Trabalho obteve a pior avaliação (29,10±37,08), 

enquanto a Função Cognitiva a melhor (86,27±17,09). Observou-se diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) nas médias da dimensão Saúde Geral do KDQOL entre os indivíduos 

(in)satisfeitos com a PIC . Inclusive, esta dimensão foi uma das mais baixas médias para este 

público (QV-52,63±24,22). Conclusão – Observou-se valor significante de insatisfação corporal 

que, no entanto, não teve associação com o EN. Por outro lado, a insatisfação corporal evidencia 

menores valores de média de qualidade de vida na percepção de saúde, sendo essa uma das 

dimensões que mais influenciou a baixa QV na população estudada. O presente estudo parece 

ser inédito, e diante dos resultados obtidos, ressalta-se a necessidade de aprofundar a 

discussão da PIC do paciente renal crônico uma vez que, esse parâmetro relaciona-se com a 

autopercepção negativa de saúde, que por sua vez, poderia prejudicar o tratamento da doença 

renal e a QV dos indivíduos acometidos por ela. 

Descritores:  Imagem Corporal, Estado Nutricional, Qualidade de Vida, Insuficiência Renal 

Crônica, Diálise Renal. 

 

 

ANAIS DO CONGRESSO CENTRO-OESTE 

DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E ESPORTIVA 

 Volume: 01. 

 Ano: 2017. 

 Página: 01 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS DO CONGRESSO CENTRO-OESTE 

DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E ESPORTIVA 

 Volume: 01. 
 Ano: 2017. 

 Página: 02. 
 

AVALIAÇÃO DA INGESTÃO HÍDRICA E FREQUÊNCIA ALIMENTAR NO PERÍODO 

GESTACIONAL DE PUÉRPERAS DE UMA MATERNIDADE EM NOVA LIMA/ MG. 

Autores: Telma Teixeira Pereira, Débora Botelho Menezes de Alvarenga. 

Objetivos – Fazer um levantamento quantitativo e avaliação dos hábitos alimentares e ingestão 

diária de água, assim também como caracterizar e verificar se ocorreu assistência nutricional 

adequada de puérperas enquanto ainda eram gestantes em uma maternidade pública. Métodos 

– Foi realizado um estudo de caráter descritivo populacional, prospectivo, observacional e 

transversal com aplicação de questionário com perguntas relativas ao período gestacional, em 

seguida essas informações foram transferidas para a base de dados do Excel.  Resultados – 

Foram entrevistadas 106 puérperas, no período de julho a setembro de 2016, com idade entre 

15 e 20 anos, sendo em sua maioria solteiras (51,89%) e com ensino médio concluído 

(66,04%). Após a análise dos dados fornecidos, verificou-se que grande parte das puérperas 

não foram orientadas sobre a alimentação na gestação (63,21%), em relação a ingestão 

hídrica, o consumo de água (1.000 mL a 2.000 mL), foi considerado inadequado para o 

momento fisiológico envolvido, e de igual padrão, o fracionamento e frequência alimentar 

relatadas pelas puérperas, pois não coincidiram com o recomendado pela literatura, 

favorecendo processos de riscos obstétricos e nutricionais. Conclusão – Os hábitos de vida como 

alimentação e ingestão hídrica feitos de maneira adequada no período gestacional, associados 

a qualidade da assistência nutricional são determinantes importantes na saúde materna e 

neonatal. É necessário que os profissionais da saúde orientem o público alvo de maneira 

qualitativa e humanizada, de modo a propiciar bons desfechos perinatais e proporcionar 

conhecimento a gestante. 

 

Descritores:  Ingestão Hídrica, Gestação, Frequência Alimentar, Assistência Nutricional. 
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ADMINISTRAÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS NAS PRIMEIRAS HORAS DE VIDA DO 

NEONATO E IMPACTOS EM SEUS DETERMINANTES DE SAÚDE. 

Autores: Sarah Ferreira de Souza, Débora Botelho Menezes de Alvarenga. 

Objetivo – Avaliar o número de neonatais que receberam fórmulas infantis após o nascimento 

e os sintomas exercidos pelas mesmas em uma maternidade privada na cidade de Contagem/ 

Minas Gerais. Métodos – Estudo de natureza descritiva populacional, prospectiva, observacional 

e transversal. Para a realização do estudo, foi aplicado um questionário com perguntas relativas 

ao perfil sociodemográfico da puérpera, histórico gestacional da mesma e avaliação 

antropométrica do recém-nascido e primeira forma de nutrição após o parto. Após a coleta de 

dados todas as informações foram transferidas para a base de dados do Excel e analisadas de 

maneira descritiva. Resultados – Foram avaliados 25 puérperas e 26 neonatais. As puérperas 

avaliadas eram em sua maioria primíparas (48%) e o tipo de parto mais frequente foi a cesárea 

(60%). A introdução de fórmulas lácteas nas primeiras horas de vida do neonatal foi 

considerada baixa (23,07%) e durante o período em que os recém-nascidos que receberam 

fórmulas ficaram internados na maternidade não foi possível observar efeitos adversos, 

principalmente em decorrência da rotatividade presente. Conclusão – O Aleitamento Materno é 

a forma de nutrição mais eficaz para o recém-nascido e deve ser oferecido na primeira hora 

após o nascimento. A utilização de fórmulas lácteas deve ser contemplada somente em 

situações pontuais. 

 

Descritores:  Gestação, Materno-infantil, Fórmulas Lácteas, Aleitamento Materno. 
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL NO PRÉ-NATAL E AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS 

ALIMENTARES E INGESTÃO HÍDRICA NO PERÍODO GESTACIONAL DE PUÉRPERAS DE 

UMA MATERNIDADE EM NOVA LIMA/ MG. 

Autores: Sarah Ferreira de Souza, Débora Botelho Menezes de Alvarenga, Telma Teixeira 

Pereira. 

Objetivos – Verificar e caracterizar se ocorreu assistência nutricional durante o pré-natal de 

puérperas atendidas em uma maternidade pública, e realizar a avaliação dos hábitos 

alimentares inclusive a ingestão hídrica destas mulheres durante o período gestacional. 

Métodos – Foi realizado um estudo de caráter descritivo populacional, com aplicação de 

questionário com perguntas relativas ao período gestacional, em seguida essas informações 

foram transferidas para a base de dados do Excel e foram analisadas de maneira descritiva.  

Resultados – Foram entrevistadas 106 puérperas, no período de julho a setembro de 2016, 

com idade entre 15 e 20 anos, sendo em sua maioria solteiras (51,89%) e com ensino médio 

concluído (66,04%). Após a análise dos dados fornecidos, verificou-se que, grande parte das 

puérperas não foram orientadas sobre a alimentação na gestação (63,21%), em relação a 

ingestão hídrica, o consumo de água (1.000 mL a 2.000 mL), foi considerado inadequado para 

o momento fisiológico envolvido, e de igual padrão, o fracionamento e frequência alimentar 

relatadas pelas puérperas, pois não coincidiram com o recomendado pela literatura, 

favorecendo processos de riscos obstétricos e nutricionais. Conclusão – Os hábitos de vida como 

alimentação e ingestão hídrica feitos de maneira adequada no período gestacional, associados 

a qualidade da assistência nutricional são determinantes importantes na saúde materna e 

neonatal. É necessário que os profissionais de saúde orientem o público-alvo de maneira 

qualitativa e humanizada, de modo a propiciar bons desfechos perinatais e proporcionar 

conhecimento a gestante.  

Descritores:  Gestante, Gestação, Hábitos Alimentares, Nutricionista.  
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AUTOPERCEPÇÃO E SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE ADOLESCENTES 

ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. 

Autores: Gleicy Kelly Fernandes Nunes, Juliana da Cunha, Izabela Zibetti de Albuquerque. 

Introdução – Entre os adolescentes, os transtornos alimentares (TA) e os distúrbios da imagem 

corporal estão entre os problemas mais comuns e debilitantes. Neste público a não aceitação 

em relação ao corpo está positivamente associada à depressão e aos TA como anorexia e 

bulimia. Os fatores sociais, a influência da mídia e a busca por um padrão de corpo ideal estão 

entre as causas de alteração da percepção da imagem corporal e insatisfação, que podem levar 

à praticas alimentares não saudáveis para o controle do peso. Objetivo: Relacionar a 

autopercepção e a satisfação da imagem corporal com o estado nutricional atual de 

adolescentes. Metodologia – Estudo transversal realizado com adolescentes atendidos no 

ambulatório de Adolescentes vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás (HC/UFG), no ano de 2014. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

HC sob protocolo de número 168/2010. O estado nutricional foi verificado por meio do Índice 

de Massa Corporal/Idade, a autopercepção da imagem corporal foi obtida através da aplicação 

da escala de silhuetas corporais, e a satisfação com a imagem corporal foi verificada com o 

Body Shape Questionnaire. O adolescente foi questionado sobre a sua percepção corporal e o 

nível de concordância foi verificado por meio do teste kappa para avaliar a autopercepção e o 

estado nutricional. Resultados – A amostra foi de 30 adolescentes, com média de idade de 

13,94 anos + 2,58 anos, 60% do sexo masculino (n=18), com média de IMC de 24,05 kg/m2 

+ 6,99.  A maioria dos adolescentes foram classificados com sobrepeso e obesidade (63,4%) 

pelo IMC/Idade. A autopercepção de excesso de peso foi observada em 60% dos adolescentes 

e a insatisfação com a imagem corporal em 30%. Ao relacionar a autopercepção da imagem 

corporal atual pela ESF com o estado nutricional verificado pelo IMC/Idade, verifica-se que 

6,6% (n=2) dos adolescentes com excesso de peso se percebem com eutrofia, 20% (n=6) dos 

obesos se percebem com sobrepeso e 3,3% (n=1) do eutróficos se percebem com obesidade. 

Dos adolescentes classificados com magreza e magreza acentuada 13,3% (n=4) todos 

apresentaram autopercepção de eutrofia. Houve fraca concordância entre o estado nutricional 

e a autopercepção da imagem corporal, verificado pelo teste kappa. Conclusão – Observou-se 

uma baixa insatisfação com a imagem corporal. A satisfação com a imagem corporal, mesmo 

na presença do sobrepeso ou obesidade, pode ser um reflexo da subestimação do peso corporal 

como um mecanismo de defesa dos adolescentes diante do excesso de peso. Houve uma fraca 

concordância entre o estado nutricional e autopercepção da imagem corporal. 

Descritores:  Estado nutricional, Imagem Corporal, Autopercepção, Adolescente. 
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PERFIL E EVOLUÇÃO DE PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 

DOMICILIAR. 

Autores: Anne Karoline Gonçalves de Moura Faria, Aída Bruna Quilici Camozzi. 

Introdução – A evolução das doenças crônicas não transmissíveis pode levar à piora das 

condições clínicas com limitações na função oral impossibilitando a ingestão de alimentos, 

necessitando, de uma via alternativa de alimentação com vistas a garantir o estado nutricional 

adequado. A nutrição enteral é o acesso garantido por dispositivos que possibilitam a oferta de 

alimentos diretamente no trato gastrointestinal por meio de sondas. Objetivo – Avaliar perfil e 

evolução do paciente em terapia nutricional domiciliar com dietas especiais. Metodologia – 

Trata-se de um estudo quantitativo com delineamento prospectivo, observacional e descritivo 

que foi realizado em banco de dados secundários. Sob aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás tendo parecer favorável nº 1.259.096. Os 

dados foram coletados dos processos de dispensação de dietas especiais ativos, de indivíduos 

que receberam doação durante o período compreendido entre janeiro de 2014 e janeiro de 

2017, disponíveis na Farmácia de Insumos e Medicamentos Especiais da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia. Foi realizada a análise descritiva das variáveis idade, sexo, dieta 

dispensada, diagnóstico, tipo de sonda, condição, tempo de dispensação e estado nutricional. 

Resultados – Foram coletados dados de 100 prontuários, porém foram excluídos dados em 

duplicata e incompletos restando 90. A idade dos pacientes variou entre 10 e 99 anos. A maioria 

dos pacientes era composta por indivíduos na faixa etária dos 20 aos 59 anos (48,8%). Dos 

pacientes (44%) era do sexo feminino. A dieta solicitada e dispensada foi normocalórica e 

normoproteica e o tempo de dispensação variou de 6 a 30 meses. A sonda por gastrostomia foi 

utilizada pela quase totalidade dos pacientes (85%).  As patologias mais prevalentes foram 

câncer em (29%) dos adultos, doença circulatória em (39%) dos idosos e paralisia cerebral em 

(60%) dos adolescentes. Quanto ao estado nutricional (33%) estava eutrófico e (37%) com 

algum grau de magreza. Durante o tratamento os pacientes mantiveram o estado nutricional 

em (62%) dos casos e (23%) obtiveram melhora. Conclusão – Os pacientes em atenção 

domiciliar que recebem doação de dieta especial da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

são em sua maioria adultos e idosos, acamados, recebem dieta industrializada, 

nutricionalmente completa, por gastrostomia. O suporte nutricional domiciliar por meio da 

doação é de fundamental importância uma vez que possibilita uma boa evolução do estado 

nutricional, de saúde reduzindo as complicações do estado geral do paciente, e da qualidade 

de vida a esse público vulnerável social e economicamente. São necessários mais estudos 

acerca do perfil nutricional e de evolução desses pacientes com um número maior de 

participantes, com vistas a adequar o serviço público à essa demanda que se mostra cada vez 

mais frequente. 

Descritores: Perfil de saúde, Nutrição Enteral, Serviços de Assistência Domiciliar.  
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INDICAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E COMPLICAÇÕES DA TERAPIA NUTRICIONAL 

PARENTERAL EM UM HOSPITAL DE URGÊNCIAS. 

Autores: Fabiana Alves Corrêa de Oliveira, Nágila Araújo de Carvalho, Larissa Silva Barbosa. 

Introdução – A Nutrição Parenteral é uma terapia complexa e requer indicação, prescrição e 

monitorização adequadas para melhores benefícios clínicos e diminuição de complicações. As 

complicações associadas à Nutrição Parenteral podem ser categorizadas em mecânicas, 

infecciosas e bioquímicas. A monitorização da terapia destes pacientes é necessária para 

acompanhar a tolerância de glicose e fluídos, detectar e prevenir complicações, avaliar as 

mudanças na condição clínica, verificar a capacidade de retorno de via oral ou enteral e 

descontinuação da terapia. Objetivo – Avaliar a indicação, monitorização e complicações de 

pacientes de Unidade de Terapia Intensiva e enfermarias submetidos à Nutrição Parenteral. 

Métodos – Foram revistos retrospectivamente prontuários de 63 pacientes com idade médica 

de 20 anos, de ambos os sexos que receberam nutrição parenteral exclusiva ou associada a 

outra via de alimentação no período de janeiro a dezembro de 2015 no Hospital de Urgências 

de Goiânia. Foi utilizado questionário próprio e analisou-se variáveis como sexo, idade, local de 

internação, comorbidades, indicação, uso da nutrição parenteral, prescrição diária de nutrição 

parenteral de oligoelementos e polivitamínicos, oclusão do cateter, sinais flogísticos, saída 

acidental do cateter. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Urgências de Goiânia, parecer n° 1.526.734. Resultados – Foram incluídos 63 pacientes com 

predominância do sexo masculino. Cirurgias gastrointestinais foram o principal diagnóstico de 

indicação para início da terapia. A mediana do tempo de internação foi de 26 (18-48) dias, do 

tempo para início de nutrição parenteral foi de 6 (312) dias e tempo de uso de nutrição 

parenteral foi de 9 (6-15) dias. A maioria dos pacientes apresentava comorbidades, fazia uso 

de nutrição parenteral exclusiva e tinha prescrição diária de oligoelementos e polivitamínicos. 

A causa principal de descontinuação da nutrição parenteral foi o início de outra via de 

alimentação. Durante a internação, 27 pacientes foram a óbito. Pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva apresentaram maior incidência de hiperglicemia, hipernatremia e 

hipercalcemia. Conclusão – Identificou-se erros de monitorização da nutrição parenteral, 

principalmente em pacientes internados nas enfermarias e complicações bioquímicas naqueles 

pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Esses dados apontam a necessidade de 

monitorização contínua dos pacientes a fim de prevenir e minimizar o agravamento do quadro 

clínico, bem como adoção de protocolos individualizados da terapia nutricional, padronização 

de condutas e treinamento periódico da equipe envolvida. 

Descritores:  Nutrição Parenteral, Complicações, Monitorização. 

 


